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Resum. El carrer és un espai de relació, un lloc de trobada entre persones desconegudes que 

conviuen i entre totes creen el model de societat. Dins d’aquests espais podem observar les 

relacions de poder que es reprodueixen, l’arquitectura que sovint no pensa en totes les 

persones i la utilitat que li donem a aquests espais. Però el carrer també té potencialitats 

educatives, és un lloc on podem escoltar a les persones, crear espais de seguretat i cures i 

detectar i reivindicar les desigualtats socials. Aquesta recerca és una etnografia sobre l’espai 

públic, on mitjançant observacions, converses, escoltant diferents veus i amb el diari de camp 

sempre a mà, he anat resolent dubtes sobre aquests espais de relació i compartint tot allò que 

hi anava aprenent. Durant la recerca m’han acompanyat teòrics com Manuel Delgado o Jane 

Jacobs, que gràcies a les seves aportacions he pogut entendre una mica millor com ens movem 

pel carrer i quins són aquells elements que t’expulsen o t’inclouen. Per concloure la recerca he 

elaborat uns Apunts per a la pedagogia de carrer, que volen ser una aproximació als principis 

educatius que ha de tenir un espai per poder ser segur, respectuós i comunitari. 

Paraules clau: Carrer, Espai públic, Relacions socials, Morfologia urbana, Urbanisme, 

Desigualtats socials, Pedagogia social, Pedagogia de carrer, Relacions de poder. 

 

Abstract. The street is a space of relationships; for encounters between people that have 

never met before but that coexist in a same place and create a social model. Inside these 

spaces we can observe how the power relationships display, how the architecture often 

doesn’t keep in mind all the people living there, and the utility that all of us give to those 

shared spaces. But the street also has educational potential, it’s a place where people can be 

listened, where we can create room for security and cure. So, we all can be aware of and 

protest the social inequalities around us. This research is an ethnography of public space 

where, by observating, conversating, and listening different voices, I made a field journal 

where I am able to share all I have learnt. During my research I have had the support of 

different theorists, such as Manuel Delgado or Jane Jacobs, who’s contributions helped me 

understand much better how people move on the streets, and which are the elements that 

include or exclude somebody socially. To conclude my research, I elaborated a series of 

Annotations for the pedagogy on the streets that can be an approximation to the educative 

principles that a shared space should have to become a safe, respectful and community place.    

Keywords: Street, Public space, Social relations, Urban morphology, Urbanism, Social 

inequalities, Social pedagogy, Pedagogy of street, Power relations. 
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EL MEU CAMINAR 
 

 

Il·lustració 1. Cartró-cartró de Susanna Ayala 
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1.  El meu caminar  

El carrer 

De petita, quan tornava de l’escola al migdia, la meva mare em donava diners i començava la 

gran aventura d’anar a comprar el pa. Primer passava per una botiga de roba que es deia SOL, 

la dependenta era una noia jove i ens dúiem molt bé. Entrava a la botiga i li explicava com 

m’havia anat el dia a l’escola i ella m’explicava en que consistia la seva feina, recordo que no 

m’interessava massa aquella feina però m’agradava parlar amb ella. Després me n’anava a una 

botiga de discos que tenia uns 10 auriculars penjats a la paret amb les noves tendències de 

música que sortien i escoltava una estona de cada disc. El dependent de la botiga ja em 

coneixia i sovint em regalava adhesius i marxandatge dels CD’s que li arribaven. Tot seguit 

passava per la botiga de llegums. La filla de la botiguera tenia la meva edat, sempre estava allà, 

i algunes vegades deixaven que m’acompanyes a comprar el pa. Finalment arribava al forn, on 

les botigueres em donaven bastonets de formatge perquè no em mengés el pa de tornada cap 

a casa. En aquests viatges sovint em trobava als veïns i veïnes del barri que em coneixien i em 

saludaven.  

Les places 

Quan ja vaig ser una mica més gran, a l’adolescència, feia molta vida a les places. Les places on 

anava eren places amagades amb molta intimitat, ja que era el moment en que hi anàvem a 

fumar o a fer botellón, o a vegades hi anaves amb alguna persona que t’agradava. Necessitaves 

intimitat i, sobretot, que no et pogués veure algú conegut o la policia. Així doncs, cada persona 

necessita una plaça a la seva mida per cada moment, que respongui a allò que hi anem a fer, 

que a cada edat o a cada moment de la vida és una cosa diferent. 

Ser a l’espai públic 

Al 2010 vaig marxar de Terrassa amb la meva moto 50cc per anar a estudiar Animació 

Sociocultural a Manresa i vaig deambular pels carrers buscant pis amb una companya de la 

classe fins que el vam trobar. El pis on vam anar a viure estava ple d’humitats i hi feia molt fred 

a l’hivern i molta calor a l’estiu, així que les hores lliures ens les passàvem al carrer. Estar al 

carrer va fer que coneguéssim a moltes persones, persones que coneixes al carrer i que 

saludes perquè te les trobes casi cada dia, també que participéssim en projectes i entitats, que 

anéssim al teatre, als bars, a les botigues... 
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En el grau d’Animació vam conèixer projectes de desenvolupament comunitari i vam aprendre 

com la comunitat es crea a l’espai públic, fèiem observacions de diferents barris i ens creàvem 

rutes per poder entendre les diferents comunitats. Quan penso en comunitat sempre em 

venen al cap els pisos del barri de la Font dels Capellans, que estan construïts en forma circular 

i al mig hi tenen una plaça. En aquell barri vaig poder conèixer el projecte i veure com l’espai 

públic era un espai comunitari i no de pas, era un espai reservat per fer-hi xarxa. 

Quan amb les companyes de classe ja ens coneixíem bastant vam començar a fer moltes 

accions on reivindicàvem una millor educació, lluitàvem contra el maltractament animal o 

contra el masclisme, i moltes d’altres qüestions que en aquell moment no trobàvem justes. En 

aquell moment vaig començar a veure les places des d’un altre punt de vista, on necessitàvem 

espais amb gent i seguretat per poder expressar-nos. 

Al 2014 vaig haver de marxar de la ciutat per anar a viure a les afores. Ara només hi baixo per 

anar a comprar, trobar-me amb amistats o fer alguna cosa en concret, però ja no és un espai 

on hi vagi a passejar, a perdre’m, a passar les estones,... és un lloc on vaig amb alguna intenció, 

però tot i així poden passar mil coses, perquè el carrer està ple de sorpreses i de vida.  

Aquesta és només una part de la meva història al carrer, però estic convençuda que tothom té 

records de carrer que han generat molts aprenentatges i que si fan memòria són més 

significatius del que creuen. Però el que si que comparteixen totes les històries de carrer és 

que formen part de la comunitat.  

Persones que conviden a mirar el carrer  

Al 2017, durant el segon any de carrera, vaig fer classes amb l’Eva Marichalar, que em va fer 

descobrir la deriva i tot l’univers que hi ha darrere d’aquesta tècnica. Al principi no vaig tenir 

gaire curiositat per caminar, ara crec que és perquè no li veia el sentit i no entenia en que 

consistia, sovint hi ha reticència per les coses noves. Un cop feta la primera deriva i a través de 

les converses que tenia amb ella em vaig adonar que era molt interessant veure com no 

sempre els aprenentatges han d’estar programats i com, a partir de la improvisació i el deixar-

se portar, pots entendre i veure l’espai públic i la comunitat des de diferents perspectives. Un 

treball d’introspecció brutal: la manera com mires i observes diu molt de com ets.  

L’abril del 2018 vaig assistir a una xerrada que va fer en Jordi Garcia (2013) sobre la seva tesi 

doctoral: Caminar i la pedagogia de la modernitat: una aproximació fenomenològica i 

hermenèutica. Els conceptes que va proposar em van connectar directament amb l’educació 

social. Vaig apuntar algunes cites que va fer durant la xerrada: 
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- Caminar és quelcom més que desplaçar-se d’un lloc a l’altre. El fet de caminar el relacionem 

amb una acció primària i no li donem importància, però el fet de caminar, de poder desplaçar-

te i estar a diferents llocs fa que puguis compartir, aprendre i dibuixar el món dins del teu cap.  

- Caminar ens permet tenir més informació sobre el caràcter d’una persona. El ritme, la 

postura, l’aparença i el tipus de pas són elements reveladors. Les persones no només som un 

físic, sinó que tenim la paraula, les conductes i el moviment. En aquest moviment és on, sense 

adonar-nos-en, pensem i analitzem a les persones, podem saber algunes coses sobre ella, si 

està cansada, trista, si té pressa, si està nerviosa,... moltes coses.  

- Caminar va acompanyat de la curiositat. Caminar et fa formular preguntes. L’aprenentatge 

sempre va acompanyat de la curiositat... aquesta és una frase que se m’ha quedat clavada i 

que me la repeteixo sovint. El moviment d’una persona des de ben petita va acompanyat de 

preguntes i dubtes, i per resoldre’ls molt sovint necessitem caminar, i al contrari, caminant 

també se’ns generen preguntes.  

- Caminar et permet formar part de la cultura. Caminar és una pràctica cultural i social, què 

disposa el cos d’una manera que facilita les relacions. Però caminar alhora també pot ser 

contracultura, ja que aquest acte no té cap utilitat consumista ni capitalista, i per tant va 

contra l’ordre simbòlic dominant.  

Aquestes són les interpretacions que jo vaig anar fent sobre les diferents frases i, a partir 

d’aquí, vaig començar a pensar en l’espai públic i els carrers, en la comunitat i els barris, en 

tots els espais on caminem amb altres persones. Totes aquestes reflexions sobre el caminar les 

podia traslladar al mateix temps a l’habitar l’espai públic, i aquí és on també vaig decidir que 

durant la meva investigació també volia caminar i tornar a habitar els espais que abans 

m’havien donat tanta vida. 

Una de les motivacions que també em van empènyer a fer aquest treball va ser l’aprenentatge 

que vaig fer a les classes d’en Luis Miguel Narbona, que van ser poquetes hores i crec que ell 

encara no sap tot el que em va aportar. Sortint d’aquelles classes em passava hores i hores 

pensant en temes d’antropologia i urbanisme i com hem anat construint les ciutats.  

Ell explicava que un dels factor importants en espai públic és la morfologia urbana i els seus 

elements, que també ens parlen del que passa al carrer i ens expliquen histories. També ens 

explicava com es construïen les ciutats i tota la lògica capitalista que hi havia al darrere, així 

com la deixadesa dels barris perifèrics en comparació amb la cura dels centres de les ciutats. 
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L’Anna Gòmez també és una de les persones que m’ha despertat curiositat per aquest tema. 

Durant tota la carrera ha compartit un munt de textos que parlen sobre diferents sabers de 

l’educació social i sobre les relacions i la comunitat, que en aquest treball he trobat essencial 

rellegir-me’ls, així com també conèixer noves autores i autors que parlin de l’espai públic. He 

pogut tenir un diàleg entre allò que expliquen, el que m’han explicat al carrer i el que jo he 

anat pensant durant tota la recerca. 

La recerca de carrer 

Així doncs, caminant des de que era petita he aprés que hi ha diverses maneres d’entendre i 

mirar l’espai públic, diverses places on a vegades necessites o amagar-te, o al contrari, 

seguretat i molta gent al voltant. Què habitar i passejar per els carrers fa que participis de la 

ciutat i en la ciutat. Que les ciutats estan pensades, sovint des d’una perspectiva capitalista i 

d’altres cops per a les persones que la viuen. Amb aquest treball vull saber molt més sobre 

com és d’important l’espai públic des de la perspectiva d’educadora i per tant, aprendre del 

carrer. 
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LA RECERCA 

 

Il·lustració 2. Instal·lació de Susanna Ayala i Pep Pérez. Manresa 2013   
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2. La recerca 

Com heu pogut veure aquest treball és fruit de coincidències i connexions que m’han anat 

succeint durant aquests últims anys de formació. La majoria d’experiències potents, aquelles 

que m’han fet créixer i construir-me en clau d’educadora han passat al carrer o observant el 

que passa als espais públics. Per això, veureu que en alguns moments introdueixo records, 

pensaments i reflexions que formen part de la meva vida i que m’ajuden a poder entendre la 

complexitat de l’espai públic i tot allò que forma part d’ell.  

També he volgut que aquest treball sigui un recull de moltes veus que parlen i han parlat sobre 

l’espai públic, veus que he anat a buscar, veus anònimes, veus de carrer... Trobareu converses i 

opinions de moltes persones que han dit la seva i que m’han ajudat a construir aquesta 

recerca. 

Pel que fa als teòrics que m’han estat acompanyant, principalment tenim en Manuel Delgado i 

la Jane Jacobs, a banda de molts d’altres. Les cites i aportacions que he utilitzat en aquesta 

recerca les trobareu en la meva llengua materna, el català, traduïdes per mi mateixa o a 

vegades interpretades.  

El llibre de Jane Jacobs amb el que em baso en moltes ocasions és Muerte y vida en las grandes 

ciudades (1961). Per molt que faci anys que està escrit i, que per tant, les observacions podrien 

estar desfasades, el llibre segueix estant a dia d’avui molt vigent. Tant les aportacions de com 

fem ús dels espais com la manera com construïm les ciutats. L’altre llibre que acompanya la 

meva recerca és El espacio público como ideología (2011), de Manuel Delgado, on fa un treball 

més actual d’antropologia, desxifrant que trobem darrere de les construccions i l’urbanisme.   

L’estructura d’aquest treball és molt poc lineal, ja que mentre observava, escoltava o llegia em 

sorgien idees d’altres persones o reflexions meves que anava introduint. Però tot i això, podria 

dir que segueix una línia d’investigació. 

El primer pas del treball va ser una cerca de moltes autores que parlaven de l’espai públic per 

començar a tenir una idea del que volia investigar. La idea principal va ser fer una etnografia 

de tres places de la meva ciutat i poder veure com es vivia en aquelles places, quina utilitat 

tenien per a les persones que l’habitaven i quines eren les connexions amb l’educació social. 

Seguidament vaig sortir al carrer a trepitjar aquestes places i fer observacions. D’aquesta 

manera vaig conèixer a persones que eren clau en aquells espais i que tenien ganes i molt a dir 
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sobre les places. Amb tota aquesta informació ja podia començar a tenir clara la recerca i a 

marcar-me unes dimensions en les que volia profunditzar. 

Com podeu veure l’estructura d’aquest treball es va anar construint sola, podríem dir que a 

mode de deriva, segons el que anava observant construïa com volia que fos i quins objectius 

tenia.  

En aquest treball veureu també que hi ha un canvi de rumb, ja que al març del 2019 el govern 

va declarar l’estat d’alarma a tot el país per el COVID 19, un virus que es va originar a la Xina i 

que s’estava escampant per tot el món. Aquest estat d’alarma es traduïa en que no podíem 

sortir al carrer, només per adquirir subministraments bàsics. Sembla ciència ficció i a mi durant 

tota la recerca m’ho ha semblat, però és cert. Aquest estat va afectar aquesta recerca en molts 

àmbits, un d’ells, i més clar, és que el fet de no poder sortir al carrer, que va comportar que ja 

no pogués fer més observacions ni tenir contacte amb persones. Un altre és que el fet de no 

poder trepitjar l’espai públic ha demostrat que a nivell de salut és molt perjudicial, això m’ha 

fet adonar que l’espai públic és un espai de salut, i que la salut és relació. També que aquest 

estat d’alarma ha fet que perdem molts drets, i que la llibertat estigui controlada per la policia 

i els governs, però em pregunto, realment seriem capaces de autocontrolar-nos i pensar en 

comunitat, o aquests dispositius de control hi són perquè vivim en una societat individualista? 

Amb tot això, aquesta recerca ha estat molt excepcional, ja que l’espai públic s’ha convertit en 

un lloc “prohibit”, i ara les mirades cap a aquests espais tenen un valor diferent. He pogut 

parlar amb moltes veus sobre l’espai públic de manera telemàtica i he continuat aquesta 

recerca perquè crec que aquest estat d’alarma, tot i ser un mal son per a moltes persones, en 

aquesta recerca ha aportat moltes reflexions que venen de l’anhel cap al carrer, les relacions i 

la llibertat de poder caminar. 

També veureu que al llarg de tot al treball hi ha il·lustracions de la Susanna Ayala, una artista 

de Manresa. Vull fer-li un homenatge per tot el que ha aportat a la ciutat i a les persones que 

hi vivim. La primera persona amb la que penso quan parlen d’art i carrer és amb ella i amb com 

ha guarnit els carrers amb els seus colors.  
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PREGUNTES I OBJECTIUS 
 

 

Il·lustració 3. Mural de Susanna Ayala al Carrer Hospital (Manresa) 
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3. Pregunta i objectius de recerca 

Aquest treball és una investigació sobre l’espai públic i les persones que l’habiten amb mirada 

d’educadora social per trobar-hi les connexions pedagògiques que té l’espai públic i com 

mirem i pensem l’educació en aquest espai. Per fer aquest camí he procurat respondre algunes 

de les preguntes que m’he anat fent al plantejar aquesta recerca. 

Vaig adonar-me que els objectius i les preguntes que em sorgien venien d’un interès per a 

l’antropologia i la recerca de carrer, un interès més personal, com a educadora. Per tant els 

primers objectius que em vaig plantejar van ser referents a allò que volia aconseguir com a 

investigadora en aquesta recerca. Els objectius són:  

- Experimentar una investigació des de l’observació etnogràfica: poder trepitjar el carrer amb 

una mirada diferent a la que ho faig habitualment, buscant coincidències i fent treball 

antropològic.  

- Experimentar tècniques i metodologies d’investigació mòbil: utilitzar altres mètodes que fins 

no havia pogut fer servir com pot ser l’observació participant o la deriva.  

- Realitzar un diàleg constant durant la investigació amb les autores i autors de referència: 

utilitzar totes aquells sabers que ja hi ha sobre l’espai públic per conversar amb ells mentre 

dura la recerca. 

- Aprendre del carrer. 

A partir d’aquests objectius van néixer els de la recerca, més centrats en tot allò que 

m’interessava conèixer i aportar. Aquests objectius venen d’unes preguntes que m’he anat 

formulant durant el plantejament d’aquesta recerca, i per tant, els objectius és converteixen 

en la metodologia per respondre les preguntes. Aquestes preguntes sorgeixen de l’estar al 

carrer, de parlar amb diferents persones sobre la temàtica, de llegir textos i escoltar veus que 

ja han parlat d’aquest espai amb perspectiva educativa, totes aquestes aportacions m’han 

ajudat a saber què era el que em volia plantejar. 

Preguntes de recerca Objectius 

Com s’entén des de diferents concepcions 

l’habitar l’espai públic? 

Analitzar les concepcions de l’espai públic des 

de la diversitat de mirades que l’habiten. 

Quins elements (estàtics o dinàmics) 

t’inclouen en l’espai públic? 

Conèixer quins factors afavoreixen la creació 

de comunitat en l’espai públic. 
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Quins elements (estàtics o dinàmics) 

t’expulsen de l’espai públic? 

Conèixer quins factors dificulten la creació de 

comunitat en l’espai públic. 

Quina importància té la participació en 

l’espai públic? 

Connectar l’ús i les potencialitats de l’espai 

públic amb elements pedagògics que 

afavoreixen les relacions i la participació 

comunitària. 

Quin paper té l’urbanisme en la creació 

d’espais comunitaris i educatius? 

Analitzar com la morfologia urbana incideix 

en la creació de comunitats en l’espai públic.  

Quina importància hauria de tenir la mirada 

de l’espai públic en la construcció 

pedagògica de l’espai públic.  

Connectar l’ús de l’espai públic i les persones 

que l’habiten amb la pedagogia social.   
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ELS CAMINS 

 

Il·lustració 4. Mural de Susanna Ayala al Museu Comarcal de Manresa 
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4. Metodologia 

La metodologia que utilitzo és qualitativa orientada a la descripció, comprensió i interpretació, 

ja que per resoldre les diferents incògnites de la meva recerca ho he fet a través de les 

observacions, informacions, percepcions i converses.  

Segons Blaxter, Hughes i Tight (2008), la investigació qualitativa recull la informació i la 

analitza de moltes maneres, principalment no numèriques. Es centra en l’exploració de casos 

o exemples que es consideren interessants per a la recerca, i el seu objectiu és profunditzar 

sobre un tema en comptes d’ampliar-lo.  

La finalitat d’aquesta metodologia és comprendre el comportament des de la referència de les 

diferents persones, de manera subjectiva. És una observació naturista i no controlada. Per 

tant, no és generalitzable a altres casos, és única perquè allò que estem observant, els espais 

que he recorregut i les persones amb les que m’he trobat també ho són.   

Aquesta forma d’investigar i també els resultats m’han ajudat formar part dels espais i pensar 

en comunitat, ja que sols la presència en un espai fa que hi formis part. Ha estat clau per poder 

aproximar-me als llocs i persones d’una manera molt subtil. En alguns moments he pensat que 

totes les persones ja fem observacions constantment, ja que tenim converses casi cada dia i 

analitzem els espais per on passem, per tant, aquesta metodologia me l’he sentit molt propera 

i quotidiana. Una altra de les qualitats que he vist que és important en aquesta metodologia és 

l’actitud crítica, ja que treballes amb interpretacions i la informació que reculls és subjectiva i 

sovint emocional. També és clau tenir la ment oberta per poder observar i reflexionar sobre 

allò que tens a davant, sabent sempre que allò que tu has construït, per a altres persones pot 

ser completament diferent.  

Dins d’aquesta metodologia, un dels mètodes que més utilitzen les antropòlogues és 

l’etnografia. Aquest mètode requereix un estudi a llarg temps i molta dedicació. En aquest 

treball l’he fet servir, però veureu que s’adapta al temps i als coneixements que tinc i, per tant, 

podríem dir que és una microetnografia, ja que només focalitza en tres espais concrets i la 

mostra de les persones és representativa de tota la ciutat, sinó d’aquests espais.  
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 Etnografia 

Segons Murillo i Martínez (2010) l’etnografia és un mètode d’investigació social, on a 

diferencia d’altres mètodes et permet l’enregistrament del coneixement cultural, detalla 

patrons d’interacció social, permet l’anàlisi holístic de societats, és descriptiu, i permet 

desenvolupar i verificar teories. L’etnografia et permet l’estudi directe de persones i grups 

durant un període de temps concret, utilitzant l’observació participant o les entrevistes per 

conèixer els diferents comportaments socials (Giddens, 1994). 

Vaig decidir utilitzar aquesta metodologia perquè et permet apropar-te a la realitat de manera 

molt vivencial i poder comprendre l’imaginari i els processos socials. Tenia molt clar que volia 

estar al carrer i compartir aquell espai amb les persones, poder entendre el que han construït i 

fins i tot, formar-ne part.  

Una de les dificultats d’aquest mètode és que has de recollir moltes veus i moltes mirades, no 

només et pots quedar amb la concepció d’unes quantes persones, sinó que has de mirar 

quines són les persones que habiten aquell espai observat i intentar buscar el màxim de 

representativitat. En el meu cas, en l’espai públic, ha estat molt complex poder trobar veus 

representatives, ja que al carrer hi és tothom. Per aquest motiu també he seleccionat uns 

espais concrets, d’aquesta manera les veus que hi trobes en aquell espai són menys i més 

representatives.  

Per a un treball etnogràfic hi intervenen dues figures clau, la persona etnògrafa i les 

informants clau: 

L’etnògrafa, que en aquest cas sóc jo, és la persona que realitza la investigació, per tant, la que 

recull tota la informació i segons Murillo i Martínez (2010) han de complir amb dos requisits: 

- Capacitat d’afrontar amb sorpresa les observacions realitzades, siguin familiars o alienes. Per 

tant, ha de deixar el seu etnocentrisme i convertir la estranyesa dels fets en una actitud.  

- Ser una més: L’etnògrafa ha de familiaritzar-se amb allò estrany i estranyar-se amb allò 

familiar.  

Aquests requisits els relaciono directament amb la curiositat de la investigadora, les ganes de 

coneixement i d’aprendre. Aprendre del que les altres pensen i viuen i, en aquest cas, no des 

del que jo he viscut i puc aportar. Sembla que aquesta actitud sigui senzilla, però m’he trobat 

en moments en que el què m’explicaven les persones de la plaça ho relacionava directament 
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amb vivències meves i creia que ho entenia, però simplement era que connectava amb els 

meus judicis.  

Per altra banda hi ha les informants clau, que són totes aquelles persones del context que 

aporten informació a la investigació. Són les persones que han passat pel carrer o que les he 

anat a buscar expressament i han format part d’aquest treball i construït el relat amb mi. 

Totes aquestes persones tenen conceptes diferents del que veuen i creuen, han creat diferents 

imaginaris segons qui són i les vivències que han tingut. Guzmán (2016) destaca dos pilars per 

la conceptualització dels imaginaris: la subjectivitat i l’elaboració simbòlica:  

La subjectivitat sorgeix de la naturalesa dels imaginaris, i son resultat de la combinació 

d’emocions, desitjos i perspectives de veure el món. Aquesta subjectivitat interactua amb 

altres dimensions i estructures com per exemple, la materialitat dels espais o les formes 

espacials.  

L’elaboració simbòlica fa referència a la forma en que traduïm les accions i les comunicacions, i 

dins d’aquesta hi ha tres dimensions: la còsmica, l’onírica i la poètica. La primera extreu la 

representació del món; la segona sorgeix dels records, els gests, els somnis i la biografia 

personal i la tercera és el llenguatge.  

Els imaginaris urbans s’expressen de tantes formes com ho permet la diversitat del llenguatge; 

verbalment, corporalment, per escrit, a través de l’arquitectura, de les formes que adquireix 

l’espai urbà... L’apropiació simbòlica del espai i la constitució dels llocs a través dels imaginaris 

urbans, permet entendre la multiplicitat de formes de percebre el paisatge i construir la ciutat.  

Així doncs, aquesta recerca està realitzada amb algunes de les tècniques més utilitzades en els 

treballs etnogràfics: les observacions participants, les entrevistes (que jo n’hi dic converses), el 

diari de camp i el qüestionari. Jo faig servir aquestes quatre però dins d’aquestes n’hi ha 

d’altres que jo també les considero tècniques de recollida d’informació, com poden ser les 

preguntes i paraules que m’han regalat moltes persones sobre l’espai públic, les impressions i 

la meva identitat i la informació que he recollit en el diari de camp.  

 

 Les observacions  

Segons Platt (1982), l’observació participant, en el cas dels estudis urbans, implica la immersió 

activa de la persona investigadora en la ciutat, amb l’objectiu d’obtenir el major nombre de 
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dades. La funció principal d’aquesta tècnica és garantir un accés privilegiat als significats que 

les persones construeixen i assignen al seu món, mitjançant un apropament a les pràctiques 

que s’hi realitzen. Amb aquesta tècnica s’observa “in situ” i es busca compartir experiències 

amb l’ambient que s’estudia.  

Un dels requisits per a fer una observació participant és ser-hi però no modificar les conductes 

i els resultats. És difícil saber si el fet d’explicar el meu projecte ha incidit en algunes respostes 

o comportaments de les persones, però hi ha hagut molts moments en els quals la majoria de 

les persones desconeixien la meva recerca i em percebien com a una més i, per tant, podríem 

dir que l’observació ha estat neta.  

Per fer aquesta investigació he seleccionat 3 places del centre històric de Manresa. La tria 

d’aquestes places no ha estat aleatòria, sinó que hi ha diverses raons per les quals les he 

escollit. Una d’elles és perquè són places que he habitat des que visc a Manresa i puc aportar 

la meva part de vivències i coneixença en la investigació. Una altra de les justificacions és que 

aquestes places abans eren l’àgora de la ciutat, el centre de les relacions i dels esdeveniments 

culturals i que actualment, això ha anat desapareixent. Tot i així, actualment són espais que 

connecten directament amb eixos de poder de la ciutat, com amb la Plaça Major, 

l’Ajuntament, la Seu,... 

El fet d’estar a prop les unes de les altres també ha fet que pogués fer una comparativa i 

analitzar fets i elements d’una plaça que en l’altre no els trobo o a la inversa.  

 

 
Croquis 1. Places observades durant la recerca. Elaboració pròpia 
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He utilitzat observacions narratives, que són la recollida de dades de forma detallada dels 

processos en els que transcorren esdeveniments, accions, conductes, etc. de la vida 

quotidiana, captant els fets tal i com van succeint. 

Al haver-hi l’estat d’alarma només he realitzar una observació a cada plaça, totes tres han 

coincidit en que eren al matí. La meva idea era poder fer diferents observacions en diferents 

moments del dia per així poder tenir enregistrats els diferents ritmes que viu la placa. Tot i així, 

al haver fet les observacions al matí ha sigut favorable, ja que és l’única franja de temps que no 

acostumava a habitar en aquestes places i que tenia més desconeixença. Les tardes i vespres 

en aquestes places, en canvi, els he viscut de primera mà i puc aportar aquesta part per acabar 

de completar aquestes observacions.  

En el moment de les observacions he tingut molt present totes les preguntes de recerca i he 

centrat la meva mirada en contestar-les. També he tingut en compte tot allò que ha anat 

sorgint en les converses per contrastar la informació. Tot i així, en totes les ocasions hi ha 

hagut elements i conductes que no tenia previstos observar però en el moment que els vaig 

observar o van passar vaig tenir la necessitat d’anotar-los, com per exemple, els balcons. Un 

cop a les places em fixava molt en el que estava passant a l’alçada dels meus ulls, però en els 

moments que no hi havia gaire gent, aixecava la mirada i veia els balcons. Vaig veure que per 

molt que fossin espais privats es veien des de les places i donaven molta informació sobre el 

que hi passava.  

Dins d’aquestes observacions també hi ha hagut moments en els quals he tingut converses 

amb persones. Al estar a les places veus que els carrers i el moviment parlen per sí sols, però 

també tens la necessitat de anar a buscar veus de diferents persones, ja sigui la persona que 

treballa al bar o la que s’ha assegut al teu costat i et mira amb cara de voler explicar-te el que 

pensa.  

La veritat és que abans de fer les observacions pensava que no em sorprendria la informació 

que podia recollir, que no em trobaria amb res de nou, ja que havia estat moltes estones al 

carrer, però quan la teva intenció és observar te n’adones que mai ho havies fet i que hi ha 

moltes coses amb les que mai t’hi havies parat, vist ni escoltat.  

Per les observacions he utilitzat unes plantilles que m’han ajudat després a analitzar tota la 

informació. Són unes taules molt obertes, ja que la meva intenció era poder redactar en mode 

narratiu allò que anava veient i poder introduir converses i pensaments. Les taules utilitzades 

són les següents:  
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Espai i número d’observació Plana de l’Om (O1_PO) 

Data i hora 09/03/20 (11:00h – 12:15h) 

Lloc Asseguda en un dels bancs de la plaça 

Croquis de la plaça 

 

Descripció de la situació 

 

Notes de camp 

 

Taula 1. Plantilla utilitzada per a les observacions participants. Elaboració pròpia 

 

 Converses 

En cada una de les places he tingut converses amb persones diferents que m’han ensenyat 

coses de la plaça que potser no veia o no coneixia, però a part d’aquestes veus he volgut anar 

a buscar intencionadament a persones clau que habiten aquella plaça cada dia i que la 

coneixen de primera mà. Com diu Jacobs (1961), una de parts de les estructures socials 

depenen sovint de personatges públics autodesignats, persones que tenen un contacte 

freqüent amb un ampli circuit de persones i que tenen prou interès per poder convertir-se en 

personatges públics. En tots els barris, carrers i ciutats hi ha persones que són conegudes per 

molta gent, ja sigui perquè són les botigueres d’un estanc o perquè han format part d’aquell 

espai durant molt temps.    

En la meva recerca he procurat trobar aquestes persones i realment no ha estat difícil, crec 

que és molt senzill detectar-les, ja que només cal que preguntis a dues persones que habitin 

normalment aquells espais i les trobes. Aquestes persones les he trobat en alguns casos fent 

les observacions i en d’altres ja les coneixia.  

 

En les converses vaig utilitzar un format entre entrevista semiestructurada i oberta, hi havia 

unes preguntes que vaig preparar, però estava oberta a qualsevol aportació o desviament del 

tema, sempre que tingués relació amb l’espai públic. Les converses les podreu trobar als 

Annexes 9.2 de la recerca, ja que vaig enregistrar-les en àudio i posteriorment vaig fer la 

transcripció.  
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De la Plana de l’Om vaig entrevistar el Joan Vilà, que és conegut arreu del centre. Treballa a 

l’espai Plana de l’Om, un espai municipal polivalent on hi ha un auditori i una sala 

d’exposicions. Ell obre aquest espai matí i tarda i sempre que passes per allà està a fora al 

carrer. És un apassionat per la cultura i això fa que moltes persones entrin en aquell espai i 

gaudeixin del que s’hi fa. A en Joan ja el coneixia, ja que en algunes ocasions hem organitzat 

concerts en aquella sala i ell era qui ens obria les portes i ens acompanyava en tot.  

A la Plaça Gispert he pogut parlar amb la Bego Lujua, que és la presidenta de l’associació de 

veïns i veïnes de la plaça i voltants. Ens vam conèixer perquè durant la Fira de l’Aixada de 

Manresa vaig trucar al timbre de casa seva, demanant-li per fer una foto des del seu balcó i es 

va interessar per la meva recerca, li semblava un bon tema i tenia moltes ganes de dir la seva. 

Va ser un descobriment molt important per la meva recerca, ja que vaig veure que era una 

persona que estima el barri i el barri l’estima a ella. S’ha deixat la pell en les tasques de 

l’associació i en poder dignificar la plaça. 

A la Plaça Anselm Clavé he pogut parlar amb la Tere Comas, que des dels 18 anys que treballa 

a la farmàcia de la plaça. Ella coneix a les persones que habiten cada dia aquella plaça i sovint 

l’habita totes les hores del dia, ja que molts dies fa guàrdies i es passa tota la nit dins la 

farmàcia. Vaig decidir fer aquesta entrevista un dia tornant de fer una observació, vaig passar 

per la plaça i el lloc on hi havia més gent era davant de la porta de la farmàcia. Vaig entrar i allà 

vaig conèixer la Tere.  

 

 Impressions, veus i identitat 

El diari de camp de la recerca està format per diferents parts. Una d’elles són les anotacions 

que he realitzat durant les observacions, que poden ser reflexions, sensacions i opinions meves 

o converses que he tingut a les places. L’altre són les veus que he rebut fora de les places, veus 

que he anat a buscar o veus anònimes. La comunicació amb elles ha estat telemàtica (per 

correu, per les xarxes socials,...), a causa de l’estat d’alarma. També hi ha una part de 

converses que he anat tenint amb les persones del meu voltant arran del TFG (família, 

amistats, professorat,...). Les anotacions i aportacions al diari de camp les podreu trobar als 

Annexes 9.1 de la recerca, dins de les observacions.  

Des del principi de la investigació he partit d’una perspectiva molt personal, ja que les 

inquietuds que se’m van despertar per fer aquest treball van sorgir d’històries que m’havien 

anat passant durant anys a l’espai públic. Tot i així, seguint els requisits per a realitzar una 
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bona etnografia, a l’hora d’escoltar les diferents veus he intentat deixar la part més personal 

per reconèixer com a aliè tot allò que m’explicaven. Un cop escoltades les veus, també 

trobareu connexions entre fets que m’han passat i tot allò que observo i aprenc en les 

observacions i converses. 

 

 Paraules anònimes  

Com he comentat anteriorment, a mitja investigació he hagut de quedar-me a casa degut a 

l’estat d’alarma del país. Arran d’això he fet servir les xarxes socials com a comunicació amb 

l’exterior. En aquest cas, vaig elaborar un qüestionari obert, molt curt. Vaig llençar un parell de 

preguntes sobre l’espai públic a les xarxes socials perquè les contestes qui volgués. Les 

respostes a aquest qüestionari les podreu trobar als Annexes 9.4 de la recerca. 

Les preguntes les vaig proposar des de l’aplicació d’Instagram, amb poca esperança de que la 

gent s’interessés per el tema, però em vaig sorprendre de la quantitat de respostes que vaig 

rebre i que, arran d’aquestes preguntes vaig poder començar algunes converses sobre l’espai 

públic amb algunes d’elles pel xat. 

Vaig llençar tres imatges que van estar disponibles durant 24 hores. A la primera imatge hi 

apareixia un títol que hi posava ATENCIÓ per captar l’interès de les persones que ho veiessin, i 

una frase que explicava molt per sobre la temàtica de la meva recerca: Faig un treball sobre 

com construïm els espais públics. En la segona imatge demanava que responguessin les dues 

preguntes que venien a continuació encara que no ens coneguéssim massa, i llançava la 

primera pregunta: Digues una paraula que et vingui al cap quan dic espai públic. En aquesta 

segona hi va haver 89 respostes, la majoria paraules que m’han fet pensar en molts aspectes 

d’aquest treball. Amb les respostes vaig elaborar un núvol de paraules que més endavant 

comentaré, ja que m’han ajudat a construir la recerca i m’han convidat a pensar i obrir nous 

temes amb els que potser no m’hi havia fixat.  Per últim, a la tercera imatge vaig llençar una 

pregunta més oberta: Que canviaries si poguessis d’aquests espais?. La participació en aquesta 

última va ser de 67 persones, on les respostes en alguns casos van ser molt curtes, però en 

algunes altres més extenses i profunditzant en diferents àmbits de la recerca.  
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Aquestes van ser les imatges que van estar disponibles en l’aplicació mòbil:  
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 Anàlisi dels resultats 

Un cop feta tota la part de recollida de la informació vaig endreçar-la i tornar-me-la a mirar per 

poder fer l’anàlisi dels resultats. Per poder extreure’n conclusions i respondre les preguntes de 

recerca he utilitzat una taula amb les diferents dimensions i eines de recerca utilitzades.  

Utilitzo el terme de dimensió referint-me a allò important que he observat dels diferents 

elements de l’espai públic i que trobo imprescindible en aquesta recerca, no com a sinònim de 

grandària ni de l’abast que té aquella temàtica. Les dimensions que he utilitzat han estat 

obtingudes a partir de les observacions i les lectures que anava fent. Totes aquelles 

informacions que trobava que tenien una relació, i que per tant formaven part d’una mateixa 

temàtica, les anava agrupant per formar les diferents dimensions. Tot i així veureu que hi ha 

dimensions que s’interrelacionen, que formen part de la plaça i alhora de les relacions que s’hi 

estableixen o que tenen una connexió amb com està plantejada urbanísticament.  

La següent taula explica quines són aquestes dimensions i per tant amb què he focalitzat la 

meva recerca: 

Historia de la plaça Historia i curiositats de la plaça en concret. La historia de cada plaça 

dibuixa la seva identitat i pot tenir moltes connexions amb com 

l’utilitzem, i connecta directament amb les percepcions de la gent. 

Concepcions de 

l’espai públic (D1) 

Opinions o imaginaris dels i les informants clau sobre l’espai públic. En 

aquest apartat recullo tot allò que les persones pensen de l’espai 

públic... com és, perquè serveix, com hauria de ser... Aquest apartat fa 

referencia al sentit que li donem a aquest espai.  

Urbanisme (D2) Evidencies, opinions i reflexions sobre la morfologia urbana. 

L’urbanisme és una part molt important del carrer i, la manera com està 

construït ens pot donar molta informació de com es vol que s’utilitzi i 

perquè, per a què o per a qui està construït.    

Usos de l’espai 

públic (D3) 

Usos que se’n fa de l’espai públic. En aquest apartat hi reflecteixo les 

diferents evidencies d’ús de l’espai públic i les veus que expliquen per a 

què el fan servir, la seva utilitat.  

Participació, 

relacions i 

comunitat (D4) 

Evidencies, opinions i reflexions sobre la participació, les relacions i la 

creació de comunitat en l’espai públic. Les relacions que s’estableixen al 

carrer creen comunitat, la comunitat és participació... són termes que 

van molt lligats.  
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Aquestes dimensions les pots trobar en qualsevol de les informacions recollides, per exemple, 

en una entrevista pots trobar informació de totes les diferents dimensions i per tant, la idea és 

anar desgranant-la per aconseguir separar la informació per temàtiques. Aquest pas l’he fet a 

partir d’una taula on he enllaçat les diferents dimensions amb la informació de les diferents 

eines de recollida. La graella completa la podeu trobar als Annexes 9.5: 

Categoria / 

Dimensió 

Observacions 

(O) 

Diari de 

camp (D) 

Entrevista 

semiestructurada 

(E) 

Paraules 

anònimes 

(PA) 

Comentaris 

(connexió amb la 

teoria) 

Concepcions 

de l’espai 

públic (D1) 

     

Urbanisme 

(D2) 
     

Usos de l’espai 

públic (D3) 
     

Participació, 

relacions i 

comunitat (D4) 

     

Taula 2. Plantilla utilitzada per a fer la triangulació. Elaboració pròpia. Annex 9.5. 

Un cop construïda la taula amb tota la informació he fet la triangulació de les diferents 

dimensions. La triangulació facilita la validació de les dades, ja que consisteix en buscar 

coincidències i sinergies entre les diferents eines i les dimensions observades. La validació es 

construeix tenint en compte cada una de les veus que he recollit en les diferents eines 

(observacions, diari de camp, entrevistes, veus i cites).  
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 Acompanyament 

Dins de la metodologia del treball crec que és important destacar que en tot moment he tingut 

el suport, l’acompanyament i la saviesa de la Isabel Carrillo Flores, tutora de la meva recerca i 

amiga.  

Vull explicar-vos perquè vaig demanar que m’acompanyés ella (agraeixo que ho acceptés). 

Abans de concretar el meu treball sabia que volia estar al carrer, observar-lo, construir-hi 

alguna cosa. Un dia, mentre estàvem a la universitat amb unes companyes esperant per entrar 

a classe, ella es va acostar a nosaltres i ens va demanar pels temes del TFG. Al explicar la 

temàtica i confessar que tenia molts dubtes es va interessar de seguida en allò que li explicava, 

no ens coneixíem de res, i vam estar parlant durant una bona estona. Passa poques vegades 

això. 

Durant la recerca hem compartit moments en cafès, en diferents espais, caminant,... cada dia 

una de nosaltres proposava el lloc de trobada, i d’aquesta manera coneixíem espais nous i a 

nosaltres mateixes. En cap moment vaig tenir la sensació d’estar fent una tutoria com 

l’entenem; repassant els punts, ressaltant el que està malament,... sinó eren converses que 

tenien molta relació amb el treball i que feien que agafés ganes i empenta. 

Crec que és molt important poder tenir una persona al costat 

mentre fas una recerca, una persona que visqui el treball com si 

fos seu i que t’ajudi, no resolent els problemes, sinó fen-te pensar 

en com arribar-hi tu sola. 

Amb l’estat d’alarma i tot el que comporta ha seguit els meus 

passos i m’ha donat força, de manera telemàtica, això sí. Sé que 

aquest punt aniria a agraïments, perquè ho és, però crec que 

forma part de la metodologia. Una part que no és veu i que és 

essencial.  

 

 

 

Fotografia 1. Tutoria amb la meva 
tutora, Isabel Carrillo (Arxiu: propi).  
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ÈTICA AL CARRER

 

Il·lustració 5. Obra de Susanna Ayala 
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 Ètica al carrer 

He volgut fer aquest treball de manera participativa, des del principi l’he enfocat perquè fós un 

treball col·lectiu, de moltes persones i moltes veus. Però per poder construir amb tantes veus 

s’ha de tenir unes actituds i uns principis clars per poder respectar en tot moment a les 

persones amb qui comparteixes aquest procés. Així doncs, en aquest apartat explico com m’he 

aproximat a l’espai públic i quins són els principis ètics que he seguit per poder realitzar 

aquesta recerca. 

 

 Cultura 

En aquest treball parlo de cultura com un element canviant de les persones, en que depenent 

dels costums, creences, maneres d’entendre el context,... canviarà, i no com a una etiqueta 

per referir-nos a un col·lectiu amb característiques territorials semblants. Crec que és 

important destacar això, ja que m’he fixat en que utilitzem “cultura” per simplificar i “gent 

d’altra cultura” per marcar un rol de poder, de manera etnocèntrica. Jo interpreto que cada 

persona té una cultura, com diu François Jullien, cadascú viu la seva cultura des del seu écart, 

que pot assemblar-se més a la de les persones amb les que es mou o a les d’un territori en 

concret, sí!, però no totes les persones amb característiques físiques semblants comparteixen 

una mateixa cultura. Com bé ho descriu Joel Feliu (2003): 

El discurs sobre la diferència cultural simplifica molt, però no ho fa de 

manera innocent, ho fa classificant, és a dir que atribueix a diferents 

persones diferents comportaments perquè pertanyen a diferents cultures. 

Funciona aleshores com la raça, la mimetitza, juga el mateix joc de 

llenguatge; si ja no podem parlar de races perquè fa lleig, parlem de 

cultures i aleshores podrem continuar classificant, simplificant i, per tant, 

discriminant, matant sovint, com ho fèiem abans. 

El culturalisme és ara quasi més que un dogma, és una evidència dels 

sentits. Les cultures es veuen a tot arreu, i tothom se sent capaç 

d’identificar-les en qualsevol moment i situació. Però si existeixen hem de 

poder pensar què són exactament, i aquí retornem al problema d’abans: la 

cultura acaba essent sempre un conglomerat d’altres coses: costums, 

tradicions, produccions materials, tecnologia, institucions socials, creences 

religioses, llenguatges... Per això, quan en la literatura més o menys crítica 
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dels estudis culturals o de la psicologia cultural, s’afirma que la cultura no és 

essencial, que no és una realitat dura, sinó que és fluida, dinàmica, de 

fronteres borroses i canviants, s’està cometent l’error de pensar que 

continua essent alguna cosa. En lloc de pensar que potser no és 

indispensable ni valuós, ni tan sols interessant d’agafar tot el conjunt de 

productes que els humans produïm en la interacció i dotar-los d’una certa 

coherència i atribuir-los a una innecessària dimensió cultural única. 

Crec que no ho podria definir millor. 

 

 Com m’aproximaré al carrer 

El carrer és un espai públic, de tothom, d’una llibertat que cadascú pot interpretar de maneres 

diferents, però pel que fa a la investigació ha estat molt fàcil accedir-hi, això si, només en el 

moment en que encara no hi havia l’estat d’alarma. Treballar al carrer m’ha facilitat molt la 

part de permisos, ja que no havia de demanar-los a ningú, simplement entrava en l’espai i 

gaudia de tot el que anava passant. 

Al principi veia que les persones trobaven estrany el meu comportament, ja que pocs cops et 

trobes a gent escrivint en un banc al carrer, però aviat vaig veure que era jo la que observava 

en tot moment si m’estaven mirant, i que per molt que imaginessin que estava escrivint sobre 

elles també era un comportament a observar. 

En algunes ocasions m’he trobat a persones conegudes, i abans de fer la recerca tenia la 

sensació que havia d’aturar la recerca i continuar quan marxessin, suposo que era perquè no 

interferissin en l’observació, però al trobar-me-les vaig veure clar que formaven part d’aquell 

espai públic i que les persones que estan investigant l’espai públic també formen part d’ell. La 

veritat és que el contacte al carrer amb persones conegudes m’ha portat a poder recollir 

opinions igual de vàlides que les de persones a les que no havia conegut fins ara.  

 

 Consentiment informat 

Segons la CCEAH (Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana) el consentiment 

informat és aquell que inclou una informació entenedora dels objectius i les implicacions de la 

investigació, és un instrument per a fer co-partíceps de la recerca als subjectes d’investigació. 
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És a dir, és l’explicació prèvia del projecte a les persones que han de formar-hi part. En la meva 

recerca era un moment en que jo explicava les inquietuds, motivacions i objectius de la recerca 

perquè les persones entenguessin la temàtica. He fet servir aquesta eina a l’hora d’utilitzar 

imatges, dades personals, opinions, paraules,... En les entrevistes enregistrava aquest 

consentiment al principi de les gravacions i en les converses, en les quals no enregistrava la 

veu, ho feia oralment. 

Aquest consentiment a part de ser un tràmit burocràtic i protegir les diferents identitats, 

també fa que les persones es connectin amb la temàtica. Aquesta introducció de la conversa 

explicant de què va la meva recerca sovint ha ocasionat reflexions i temes a debatre i les 

persones es sentien més seu el treball. 

Totes aquestes accions realitzades abans de començar qualsevol conversa o d’utilitzar les 

dades fan referència a la confidencialitat i al dret que tenen les persones de decidir si volen 

formar-hi part anònimament o fent saber qui són. En el meu cas no m’he trobat amb cap 

persona que volgués amagar la seva identitat, és més, al respondre la pregunta em deien el 

seu nom complert per si volia anotar-lo. També vaig pensar en fer fotografies de les persones 

entrevistades, però em vaig acabar desdient, perquè m’agradava la idea romàntica de que 

només fossin veus.  

 

 Mirar a les persones 

Quan et poses a observar i a descriure a les persones que veus te n’adones de la dificultat de 

no emetre judicis i caure en generalitzacions. En aquest treball he procurat respectar al màxim 

les descripcions que he fet de les persones, però tot i així les persones parlen per si soles i he 

realitzat les meves interpretacions... Com diu Manuel Delgado (2011): ningú és un desconegut 

total. Hi ha qui ni tan sols poden intentar ser-ho. Altres que aconsegueixen prolongar una mica 

més aquesta intriga, tot i que no es tarda massa en desemmascarar-les i, com se sol dir “posar-

les al seu lloc”. És inútil rendir-se a la identificació, perquè ens passem el temps aplicant sobre 

les altres el que apliquen sobre nosaltres: un entramat preexistent de categories, algunes de 

les quals, excloents i incapacitadores.  

En les descripcions de les persones m’he centrat més en qualitats físiques i conductuals, 

procurant no interpretar les emocions i pensaments si no els veia molt clars. Pel que fa al 

gènere de les persones he trobat molt complicat saber amb quin s’identifica cada persona i, 

per tant, he descrit des de la meva percepció, sabent que potser m’equivocava. Al principi vaig 
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pensar que introduir el gènere de les persones que observava no calia perquè no aportava 

informació rellevant, però al estar asseguda a les places vaig veure que les diferències que 

podia trobar entre homes i dones si que em despertaven curiositat.  
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LES PLACES 

 

Il·lustració 6. Mural de Susanna Ayala a la Plaça Gispert (Manresa) 
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5. Les places 

Cada plaça té una identitat diferent, la seva historia, i és necessari conèixer-la per entendre 

moltes de les coses que hi passen. La historia dels espais connecta directament amb la 

identitat de les persones que l’habiten. Totes tenim al cap uns espais que ens recorden a 

diferents etapes de la nostra vida i que estimem o rebutgem, però que ens fan despertar 

emocions. Han estat o són espais de trobada, espais on compartir. 

Les tres places que he escollit tenen en comú que antigament eren un punt de trobada social i 

cultural i que a causa dels ritmes de vida i de la individualització s’han convertit en espais de 

consum, però tots?... Encara queden alguns espais de la ciutat que es salven d’aquest ritme 

capitalista, racons per descansar, relacionar-se i compartir? 

Jordi Bonvehí, llicenciat en Història a la Universitat de Barcelona, entre moltes d’altres coses, 

recull en el seu blog Histories Manresanes documentació sobre la historia dels diferents espais 

de Manresa. Amb els seus escrits (2016/2017) i amb la informació que he recollit de les 

persones de les places he pogut recrear moments històrics que donen sentit a com es 

conceben les diferents places i la connexió amb moltes persones que hi fan vida.  

En aquest apartat trobareu una introducció a la vida en aquestes places, com són i com les 

veuen des de fora i entendrem una mica més perquè cada plaça té la seva pròpia identitat. He 

construït la imatge d’aquestes places segons el que m’han explicat en les converses amb els 

personatges públics de cada plaça, donant importància a allò que ressaltaven.  

 

Croquis 2. Places observades durant la recerca. Elaboració pròpia 
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Un fet rellevant que he pogut observar és que les tres places que he seleccionat són espais 

residuals, aprofitaments de cruïlles, podríem dir que fruit de la casualitat. Cap d’elles és un 

espai creat exclusivament perquè funcioni com a plaça, ja que normalment, la creació d’una 

plaça està planificada i en general són quadrats que substitueixen una illa de cases. Jo crec que 

un espai creat de la casualitat o sense planificar-ho afavoreix més les relacions, ja que si s’ha 

creat és per la necessitat de tenir un espai compartit entre les veïnes. A continuació veurem 

com s’han anat transformant aquests espais i com són ara.  

Com ja he dit abans les places que he observat estan molt a prop les unes de les altres, 

podríem dir a un minut caminant i veurem que no tenen res a veure. És curiós com espais que 

estan tan a prop són tan diferents i quines són aquelles coses que els fa canviar. 

 

 Plana de l’Om 

Aquesta plaça va ser un dels primers punts 

neuràlgics de la ciutat, on es feia antigament 

el mercat. Ha anat rebent diferents noms 

segons el que hi ha anat passant,  a l’inici 

s’anomenava Plana de Sant Miquel, fins que 

l’any 1869 van plantar-hi un om per 

commemorar la “revolució de la gloriosa” 

(expulsió d’Isabel II de la corona de Madrid) i 

va passar a dir-se Plana de l’Om. Aquest arbre 

va ser arrencat l’any 1937 per fer llenya i passar el dur hivern durant la guerra, com explica 

Bonvehí (2017). Més tard, sota el poder franquista va rebre el nom de General Mola (màrtir de 

la causa facciosa). Finalment, l’any 1979 van decidir eliminar tots els noms franquistes de la 

ciutat i va recuperar el nom de Plana de l’Om, però fins el 1982 no hi van plantar un nou om. 

Al 1990 Ramon Oms, escultor manresà, va instal·lar just en el banc que hi ha sota de l’om 

l’escultura A l’ombra, que representa a una noia asseguda 

pensant amb les seves coses i amb un llibre a la mà. Arreu 

de la ciutat podem trobar diferents escultures d’aquest 

artista, totes elles persones que interactuen amb el 

mobiliari o amb l’espai. 

Fotografia 2. Plana de l’Om l’any 1962 (Arxiu: Ignasi Rubinat – 
AHMC) 

Fotografia 3. Escultura A l’ombra (Arxiu: Ramon 
Oms) 
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El fet que hi hagi escultures a les places per l’ajuntament és 

un tema d’estètica, però per a les persones que hi habiten 

és un element amb el que interactuar. Estant a la Plana de 

l’Om m’han explicat moltes histories sobre aquesta 

escultura.  

Al 2010 l’escultura de la Plana de l’Om es va cansar d’estar 

asseguda i va anar a donar una volta pels comerços. Aquest 

és el titular que va sortir a les noticies, quan les alumnes de l’escola d’arts i l’associació de 

comerciants van crear diferents escenes on l’escultura es passejava per els carrers i entrava als 

comerços. 

En algunes ocasions també s’han trobat l’escultura guarnida 

de diferents maneres i moltes persones s’hi fan fotos i la 

coneixen. 

L’art al carrer no només serveix per fer bonic, sinó que crea 

sinergies entre les diferents persones que l’habiten. 

La Plana de l’Om en sí, segons Joan Vila, treballador de l’Auditori Plana de l’Om, no ha canviat 

gaire, només el color dels edificis i l’absencia de cotxes, però afirma que segueix sent un punt 

de trobada i una zona de comerços, on les persones hi passejen. 

Em sembla curiós que en tota la historia de 

l’arbre i dels canvis de nom de la plaça no hi 

hagi trobat cap dada sobre la reivindicació 

per part de veïns i veïnes, que ningú hagi 

reivindicat la plaça. No sé que passaria 

actualment retiressin aquest arbre, ja que 

tinc la sensació de que el sentiment de 

pertinença a aquest espai no ha existit mai, 

sempre ha estat un espai de passada.  

Aquesta plaça es situa al final del “carrer de les botigues”, així l’anomenen una gran part de la 

ciutat. Té molts carrers al voltant, tots ells també envoltats de comerços. La majoria de 

comerços no són els que denominariem de barri, sinó botigues de roba de marques, botigues 

de coses per la llar, o sigui, botigues de consum no essencial, que no estan a l’abast econòmic 

de tota la població.  

Fotografia 4. Escenificació de la figura de la 
Plana de l’Om (Arxiu: UBIC). 

Fotografia 5. L’escultura apareix maquillada 
(Arxiu: Gemma Aleman). 

Fotografia 6. Plana de l’Om, any desconegut. Arxiu: Jordi Nebot 
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Quan estic en aquesta plaça em dona la sensació de que totes les persones van o tornen de 

comprar. Té un ritme frenètic, moltes corredisses i poca gent que s’hi aturi. 

Els canvis rellevants que ha vist el Joan en aquests anys són en el sentit de la gent, com diu ell: 

En sentit de que els manresans vagin a passejar, això trobo que s’ha perdut bastant. Primer 

perquè de la Plana en amunt, el carrer Sant Miquel el comerç no existeix, i vas veient això, que 

la gent quan passen pel carrer del Born, arriben aquí davant de la Plana, giren i tornen pel 

carrer altre vegada. 

Aquest fet que ens descriu el Joan són 

fronteres invisibles, espais dins de l’imaginari 

de cadascú que deixen de tenir interès o 

expulsen a les persones, com en aquest cas, 

el final d’un carrer ple de comerços i la 

continuació d’un carrer sense vida, buit i 

sense cap atractiu.  

A la plaça no hi ha cap bar ni cap terrassa, 

tampoc cap parc infantil, ni cap espai 

d’ombra, a part de l’om. És curiós com l’únic 

banc que té ombra està ocupat per una 

escultura, aquest podria ser un exemple d’urbanisme pensat per la fotografia i no per a qui l’ha 

d’utilitzar? 

Els bancs de la plaça estan molt concorreguts, i és que jo no he vist una persona que s’hi 

estigui més de 15 minuts assegut. És un lloc de pas i un punt de trobada per aquelles persones 

que venen de fora, ja que l’estació de tren està molt a prop. Podríem dir que és l’entrada a 

Manresa si vens en tren. 

L’ambient de la plaça és molt de famílies i gent gran, com diu en Joan: No hi ha un ambient que 

enrareixi, com a altres places... Aquí no venen els borratxos, per dir-ho d’alguna manera, o gent 

a demanar, no... 

L’Espai Plana de l’Om dona vida a aquest espai ja que és un lloc on constantment hi passen 

coses, hi fan cineclub, teatre per a infants, concerts, exposicions,... i algunes vegades pots 

veure com entitats utilitzen aquest espai o col·laboren en qualsevol dels projectes. Per a les 

persones que van sovint a aquest espai és un lloc de trobada i de relacions, de tractar temes i 

problemàtiques mitjançant la cultura (cinema, música, imatges,...). Pots identificar qui va a la 

Croquis 3. Dibuix de la Plana de l’Om. Elaboració pròpia. 
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plaça per consumir aquest tipus de cultura i qui no, però tot i així, segueix sent un espai 

estigmatitzat, només hi va un perfil de gent, més aviat adulta, no hi veuràs gaires joves ni 

infants.  

El dia a dia d’aquesta plaça és, els matins molta gent gran, que duen la canalla a l’escola i a la 

tarda veus que tornen i potser s’aturen en els bancs a berenar, o van a mirar botigues. A partir 

de mitja tarda la gent surt de treballar i va a mirar aparadors, a passejar,... però la plaça només 

s’utilitza com a espai de trànsit, per a la cultura del consum.  

 

 Plaça Gispert 

L’any 1932 van fer obres a la plaça per posar-hi un nou 

empedrat, i amb les obres van voler suprimir la font 

que hi havia al vell mig de la plaça i substituir-hi per un 

fanal amb tres llums d’arc voltaic. Arrel d’aquesta 

decisió veïnes i comerciants van recollir firmes perquè 

no suprimissin la font ja que afirmaven que les plantes i 

l’aigua eren mostra de civilització i alegria per als 

infants i els majors. Tot i així, les obres es van dur a 

terme i es va substituir la font pel fanal. Aquest és per 

una banda un exemple de participació i de comunitat, 

de sentir-se propi i alhora comunitari un espai, i per l’altra un urbanisme pensat en la 

modernització i no en les necessitats de les persones.  

La Bego Lujua, presidenta de l’associació de veïns ens parla d’aquesta plaça amb molta estima i 

recorda que un dels canvis més tristos que recentment hi va haver a la plaça és el tancament 

de la botiga Flor i Nata, on molta gent de Manresa hi anava a comprar nata. Com abans he 

comentat en una cita de Jane Jacobs, aquest és un altre dels llocs que actuaven com a 

personatges públics autodesignats, un lloc que tothom coneixia i donava dignitat a la plaça. 

Aquest és un fet que passa sovint, hi ha espais privats que s’acaben convertint en llocs públics i 

funcionen com a espai de relació igual que les places.  

Al 2008 van fer obres en aquesta plaça i, en aquest cas, van eliminar el fanal perquè deien que 

no quedava bé amb el nou disseny de la plaça, les veïnes van crear una plataforma perquè els 

hi tornessin a posar. La lluita va donar bon resultat, però al instal·lar la farola no van posar-hi 

llum. Dos anys després de moviment veïnal van aconseguir tornar a tenir la farola il·luminada. 

Fotografia 7. Plaça Gispert al 1932 (Arxiu: Llorenç 
Gamisans). 
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Aquest és un exemple de com la morfologia urbana forma part de la comunitat, i com la lluita 

veïnal pot combatre amb el control de les institucions. 

En aquesta plaça també trobem una escultura 

de Ramon Oms, en aquest cas una nena lligant-

se els cordons de la sabata sobre un dels bancs 

de formigó, però aquesta escultura no està tan 

reconeguda dins de la ciutat, podria ser per allà 

on es troba, perquè la plaça no acompanya la 

fotografia? També trobem dos murals, un de 

Marc Dko i l’altre de Susanna Ayala, artistes 

coneguts de Manresa. 

Els seus balcons estan plens de vida, roba estesa, plantes, bicicletes, gent prenent el sol,... La 

vida en aquests balcons em dona una sensació de benvinguda, de sentir-me acollida. El fet que 

les famílies que hi viuen mostrin part de la seva vida a l’espai públic fa que et sentis més 

connectada amb el barri i la plaça. Alguns dels balcons d’aquesta plaça tenen símbols 

independentistes o de lluita obrera, ja que a sobre del bar l’Alzina hi trobem la seu de Arran, 

Endavant i de l’Ateneu popular La Sèquia.  

La meva sensació d’aquesta plaça és que es divideix segons els bars que hi ha. L’Alzina és el bar 

dels joves, on el propietari és militant de la CUP i les persones que hi van acostumen a ser 

militants o simpatitzants d’algun col·lectiu independentista. El Pardal és el bar del barri, de 

tota la vida, on els propietaris són grans i sempre hi tenen gent. I el Café Flor és una teteria, els 

propietaris són vinguts del Marroc i la clientela que tenen són les persones d’origen magrebí 

que viuen al barri, tots homes. Fa gràcia perquè a les diferents terrasses pots veure les 

diferencies i la cultura de bar que cadascú construeix amb els seus. A l’Alzina, l’habitual és 

esmorzar-hi, fer-hi un cafè... Al Pardal la majoria de persones beuen cervesa i la terrassa del 

Café Flor fan uns tes amb menta que se sent la olor per tota la plaça.  

Fotografia 8. Terrassa del Bar l’Alzina i murals d’en Dko i la 
Susanna Ayala (Arxiu: propi).  
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Bego: La gent té aquests bars com a punt de 

reunió i de fer barri. Encara que quedi potser 

estrany de dir, el que més es fa en aquest barri 

es reunir-se als bars. Per trobar-se amb la gent, 

parlar del dia a dia, dels problemes de cadascú, 

del barri en general.....una mica punt de 

trobada.  

La Plaça Gispert era malconeguda, i és encara 

per algunes persones, com una plaça conflictiva 

perquè durant temps ha sigut un espai amb 

molts aldarulls i on la policia hi ha actuat 

diverses vegades. L’antic bar que hi havia, L’havana, era un espai vist com a conflictiu i per a 

gent èbria. Aquest bar fa uns 6 anys que va tancar, però recordo perfectament els vespres fent 

la cerveseta a la terrassa. Hi havia gent als bancs que tenien tota la pinta de ser camells, ja que 

constantment se’ls acostava gent i en alguns casos s’esbatussaven. L’amo del bar sempre 

acabava trucant a la policia i sovint volaven cadires de la terrassa o les persones de la plaça 

estaven en perill.  

Actualment, com afirma la Bego, la plaça a tornat a ser un espai segur i els veïns i veïnes han 

aconseguit eliminar aquestes situacions que es vivien abans, majoritàriament durant les nits, a 

la plaça.  

Les persones que habiten aquesta plaça majoritàriament ho fan en els bars, són punts de 

trobada per als veïns, però també és una plaça molt concorreguda per joves amb ideologies 

més d’esquerres i no tant joves, artistes, gent “bohèmia”, que jo en diria. És un espai que 

facilita les trobades informals, un espai on parar-te a parlar i on, a part dels bars, no es poden 

fer altres activitats consumistes, i això convida a poder fer-hi activitats més lúdiques.  

Els únics bancs que hi ha són tres blocs de formigó i que serveixen de sala d’espera a la 

barberia que hi ha a la plaça. El ritme d’aquesta plaça durant el matí és de passada, persones 

que acompanyen als infants cap a l’escola, gent que va a treballar i alguna persona que va a 

esmorzar als bars. A les tardes és un espai de joc per els infants veïns de la plaça, la majoria 

d’origen magrebí, i també un lloc de trobada (en els bars) per desconectar, fer una cervesa, 

llegir, parlar,... És una plaça que acostuma a tenir més vida al cap de setmana, que les terrasses 

s’omplen de gent que s’hi passa tota la tarda i vespre.  

Croquis 4. Dibuix de a Plaça Gispert. Elaboració pròpia.  
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Els comerços d’aquesta plaça han anat canviant de manera molt constant, costa poder 

mantenir un comerç en aquesta plaça, ja que no està dins del recorregut de les botigues, 

queda apartada. Per això, la majoria de locals han anat passant de persones a persones, i és 

que afirmen que costa poder mantenir comerços en aquest “subbarri”. Actualment no hi ha 

cap comerç obert dins de la plaça. 

És una plaça que, si no hi ha cap acte cultural, és un espai veïnal, per a veïnes que viuen a prop 

o veïnes que viuen a la plaça de manera quotidiana. Hi ha moltes persones que jo les 

denomino veïnes d’un espai quan s’hi passen part del seu dia, o tenen aquell espai en compte, 

perquè és un espai en el que viuen. Quan demanem on vius, sempre entenem que ens estan 

demanant on tenim la casa, l’espai privat, i així és. Però si ens plantegem aquesta pregunta des 

d’un altra punt de vista, les persones no només vivim als nostres espais privats, sinó que vivim 

en molts altres llocs, vivim a la feina, al carrer, al bar,... 

És una plaça on s’ha anat creant un sentiment de comunitat i pertinença, on crec que han 

pogut aconseguir una convivència de barri que no pots veure a tot arreu, on hi ha una cultura 

de carrer i de barri. 

Algunes persones creuen que l’espai públic i la manera com construïm els carrers, parlant 

morfològicament, facilita les relacions, però ens trobem en una plaça on només hi ha tres blocs 

de formigó, no hi ha parcs, ni bancs, ni comerç, però tot i així és de les places on hi ha més 

sentiment de barri.  

  

Fotografia 9. Plaça Gispert durant el confinament i durant la Fira de l’Aixada (Arxiu: Bego Lujua i propi).  
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 Plaça Anselm Clavé 

Aquesta plaça antigament es deia Plaça 

Urgell, fins que l’any 1918 hi van construir 

el monument a Anselm Clavé, polític, 

compositor i escriptor català, fundador 

del moviment coral de Catalunya i 

impulsor del moviment associatiu.  

Com ens explica la Tere Comas, 

encarregada de la farmàcia de la plaça, 

abans era un punt de trobada a nivell 

social i cultural, però a dia d’avui tot això ha desaparegut de la plaça, només en queden les 

botigues i els bars. Està molt a prop de la Plaça Sant Domènech, que és una de les places més 

grans i concorregudes del centre de la ciutat. 

Fa uns quants anys l’ajuntament tenia la intenció de tallar els arbres, o aquest era el rumor que 

corria i, de sobte, va sorgir un moviment, ningú sap qui eren, però van escampar-ho i finalment 

van aconseguir aturar-ho. Com diu la Tere (2020): era un moviment de tothom. En aquesta 

plaça aparentment sembla que no hi hagi sentiment de barri, costa de trobar-lo, però les 

persones que l’habiten estan alerta del que hi passa i la protegeixen.  

Actualment aquesta plaça està habitada bàsicament per gent gran, que s’asseuen als bancs de 

davant de la farmàcia i es passen el dia allà, prenent el sol i fent petar la xerrada. Són gent del 

barri i segurament són les úniques persones que viuen al barri i habiten aquesta plaça. 

Tere: Aquí és fer-la petar, és un lloc de trobada. S’hi passen tota la tarda de l’estiu, que fa una 

calor horrorosa, però és clar, suposo que comparat amb el que tenen a casa doncs estan més 

bé.  

Fotografia 10. Plaça Anselm Clavé al 1918 (Arxiu: Payàs Bertran) 

Fotografia 11. Monument  i Plaça Anselm Clavé (Arxiu: Centre d’Estudis del Bages i Wikimedia).  
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També és una plaça on hi ha molt moviment de persones que van a la feina, a l’escola, a 

comprar... però poques persones s’hi aturen. 

La sort d’aquesta plaça, com diu la Tere, són els arbres. És una de les poques places del centre 

de la ciutat que a l’estiu hi hagi ombra, i Manresa a l’estiu hi fa molta calor, per tant, és un 

reclam per a persones que normalment no habiten la plaça. No hi ha sentiment de barri. Si que 

entre les persones que viuen a la plaça es coneixen, però que no fan vida comunitària al carrer. 

Les terrasses del bar s’omplen a l’hora 

d’esmorzar per a les treballadores de 

comerços i d’altres espais de treball, però 

durant el matí és una plaça quasi buida, on 

passen cotxes per una banda i per l’altre 

persones que estan de pas. Un dels 

problemes d’aquesta plaça és que, tot i ser 

zona de vianants, passen cotxes. Els carrers 

no tenen voreres i, per tant, les persones 

s’han d’aturar o arramblar-se a la paret per 

deixar passar els vehicles. 

Tot i així crec que és un espai prou íntim per estar al centre de la ciutat, que facilita les 

trobades informals i poder parar una estona a parlar, potser és pels arbres? El que si que es 

pot veure és que les activitats que s’hi duen a terme, a part de la gent gran dels bancs que ja 

he comentat, és una activitat obligatòria o de consum. 

Al ser una plaça petita i amb molts elements que dificulten el pas, no s’hi fan esdeveniments 

culturals, podria ser això un element que dificulta la xarxa entre veïnes al barri? Perquè hi ha 

més dificultat per crear-hi? 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis 5. Dibuix de la Plaça Anselm Clavé. Elaboració pròpia.  
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EL CARRER QUE PARLA 
 

 

Il·lustració 7. Mural de Susanna Ayala a la Baixada dels Jueus (Manresa) 
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6. El  carrer que parla 

Durant tota la recerca el carrer m’ha ensenyat que té moltes coses a dir, que és important 

saber-lo mirar per entendre que hi passa i com es crea la comunitat, a cada espai d’una 

manera diferent. Hi ha uns conceptes que durant la recerca m’han acompanyat i que són claus 

a l’hora de parlar del carrer. De tota la informació obtinguda vull destacar tres grans 

conceptes: espai públic, morfologia urbana, i relacions. 

Aquest apartat és un espai de discussió entre moltes veus, una de les quals la meva, per veure 

quin imaginari hem creat del carrer i començar a resoldre totes les preguntes plantejades al 

principi.  

Alejandro Guzmán (2016) explica el significat de les construccions socials de la ciutat i els 

imaginaris que hem anat creant:  

Els imaginaris urbans són construccions socials i històriques que porten a 

una creació contínua i indeterminada de figures, formes i imatges de la 

ciutat. A través d’aquestes es busca aprendre i comprendre les 

característiques i atribucions reals i irreals de la ciutat i la vida urbana, en 

aquest sentit, la relació entre imatge i imaginari es presenta com a 

dimensions o àmbits de practiques socials que s’estableixen en diferents 

identitats i experiències d’habitar la ciutat.  

A partir dels imaginaris construïts per imatges, informacions, experiències, 

simbolismes i fantasies es reconstrueixen visions del món amb efectes i 

propòsits de l’acció quotidiana expressats en l’habitat. 

 

Com ell diu, els imaginaris són un conjunt de fets, d’experiències, de pensament, cada un 

diferent i únic. La manera com construïm la imatge del carrer és única, de cada persona i 

sempre canviant. 

Durant aquesta recerca, com ja he comentat, hi va haver un confinament de la població, es va 

controlar el trànsit de les persones al carrer, per tant, les persones només podien sortir a 

comprar o a treballar, si aquesta feina era essencial. La idea de l’espai públic durant aquests 

dies va fer reflexionar a moltes persones des de casa i va fer que el miressin i li donessin un 

altre valor. Des de casa he demanat a persones anònimes que amb una paraula em descrivissin 

que era per elles l’espai públic. Un munt de paraules que m’han fet pensar i connectar amb tot 
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allò que en aquell moment, tancades a casa, trobàvem a faltar. Les paraules més grans són 

aquelles que les han repetit moltes vegades i les petites potser només un cop:  

 

Veurem com aquests conceptes van prenent sentit quan els relacionem amb el carrer; autores 

i autors de referència que comparteixen la seva mirada i totes aquelles aportacions que he 

anat recollint durant la recerca. 

La intenció d’aquest apartat és buscar tot allò que dificulta i obstaculitza en l’espai públic, tot 

allò que fa que no es puguin generar espais amb potencialitat educativa, per aquesta raó 

veureu que dins de cada concepte les temàtiques que es tracten estan en negatiu. La proposta 

que us porto és poder analitzat totes aquestes coses que t’exclouen de l’espai públic per poder 

construir els principis que faran que l’espai públic sigui un espai transformador.  

 

 

 

Imatge 1. Núvol de paraules de persones anònimes responent en una paraula: Què és l’espai públic?. Elaboració pròpia.  
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 Espai públic 

Quan parlo d’espai públic em refereixo a tots els espais que són LLIURES perquè qualsevol 

persona els pugui utilitzar o transitar. Per tant, em refereixo en concret als carrers i places d’un 

espai determinat, en aquest cas d’una ciutat. Aquest concepte és un dels principals, el carrer, 

l’espai públic, quines concepcions hi ha d’aquest espai i com ens l’imaginem. També quines 

necessitats hi ha en aquest espai i com el construiríem de nou.  

Moltes autores parlen de l’espai públic i podem veure mirades i maneres d’entendre’l molt 

diverses. L’article De la acumulación a la apropiación: una reflexión acerca del espacio público 

en la ciudad contemporània de Fran Morente (2018) recull algunes de les cites de diferents 

autores i autors:  

- Wittmer (2017) veu en l’espai públic un paper central en la geografia 

contemporània; on el seu rol en la ciutat, és un configurador de la dimensió 

urbana.  

- Lewis Mumford (1968) fa referencia a les ciutats com a “locus y focus” de 

la civilització, llocs d’experimentació, autèntics miralls de la modernitat.  

- L’espai públic és un dret cívic (Marcuse, 2014) i una manera de representar 

les vides (Goffman, 1963; Ijla, 2012; Wittmer, 2017). 

- Si bé, la tendència negativa global de la privatització dels espais públics 

dificulta la creació d’una identitat i exerceix com a disruptor del sentiment 

de pertinença (Sorkin, 2004; Harvey, 2008), el dret a la ciutat, dret no només 

a l’accés als recursos urbans, sinó a les centralitats, a la llibertat de crear i 

recrear les ciutats, els nostres espais i a nosaltres mateixes, no l’hem de 

deixar de reclamar (Harvey, 2008). 

Així doncs, l’espai públic és un lloc que totes tenim incorporat al nostre quotidià i el relacionem 

amb un ESPAIS de trànsit on tens llibertat per deambular-hi, com un dret que tenim a poder-

hi estar i formar-ne part, com un mirall de la societat actual. 

En aquest apartat veurem com fem ús d’aquest dret, quina és aquesta llibertat de la que 

tothom parla, tenim llibertat de relació o de moviment? Tenim llibertat per estar al carrer? 
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El concepte espai públic és bastant nou, com diu Manuel Delgado (2011) algunes obres 

clàssiques del pensament urbà de les dècades del 60, 70, o fins i tot del 80, l’element espai 

públic no apareix, i si ho fa és amb el nom de carrer. A mi m’agrada més el concepte de 

CARRER, és el que faig servir quan em comunico i el que tenim quasi totes les persones al 

cap, amb el que m’hi sento més còmode.  

 

 Dominar el carrer 

El carrer és un espai públic, però allò públic no sempre va acompanyat de la llibertat (Rita, 

2020). 

Manuel Delgado (2011) afirma que avui en dia les idees de ciutadania i espai públic serien 

exemples d’idees dominants, allò que Foucault en deia “modalitat pastoral del poder”, 

referint-se a el que pensament grec en deia “àgora” era un poder que s’exercia sobre un ramat 

d’individus diferenciats i diferenciables, o sigui, dispersos. Aquests espais haurien de ser llocs 

on s’exercissin els drets d’expressió i de reunió com a formes de CONTROL sobre els poders i 

el lloc des del que aquests poders puguin ser qüestionats en els assumptes que ens afecten a 

totes. 

En les ciutats, en aquest espai de TOTES, també hi hem d’afegir els discursos institucionals 

sobre les bones pràctiques ciutadanes i el conjunt de normatives que regulen les conductes de 

les persones que habiten els carrers, cita Manuel Delgado (2011). Aquestes bones pràctiques 

són creades i imposades per les persones que ocupen un espai privilegiat en l’ordre simbòlic 

dominant de la nostra societat. La societat de les persones que habiten l’espai públic està 

regida per un principi classificatori. Per mitjà d’aquest, les persones assignen intencions, 

avaluen circumstancies, eviten frecs i confrontacions, intueixen motius d’alarma, gestionen la 

seva imatge i interpreten la de les altres, pacten indiferències mútues, es predisposen a 

aliances provisionals....(Jane Jacobs, 1961, p.130). Aquest conjunt de conductes que regeixen 

l’espai públic estan marcades per unes normes socials i sovint, per un sentiment de pertinença 

a un grup mogut pel CIVISME.  

Per exemple, tenim assignada la pobresa amb les persones que fan música al carrer pel seu 

compte i ens parem poc a escoltar o a donar suport al seu projecte, però en canvi si aquest 

mateix músic es contractat per l’ajuntament ens parem, li donem conversa i ens comprem el 
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disc, ens el creiem. El que fem les persones al carrer és fer servir tot allò que hem construït, 

l’imaginari que duem a sobre i avaluem tot el que anem veient.  

Quan les persones veiem un grup de joves en un banc escoltant música i desviem el nostre 

recorregut estem identificant aquell grup com a motiu d’alarma, de possibles confrontacions, 

però no ho sabem, només és prevenció, inseguretat. Aquests fets fan que aquestes mirades 

cap a les persones que no compleixen les normes, les normes d’anar per al carrer amb un 

objectiu de consum o obligatori, es reprodueixin. 

Podríem saltar-nos aquestes normes, però l’espai públic és un espai d’EXPOSICIÓ, allò que 

facis al carrer ho podrien veure les altres persones i per tant, estàs sota el punt de mira. 

Moltes de les accions que fem al carrer les fem sabent que hi ha persones mirant-nos, i és que 

potser ens agradaria poder cantar ben fort, però ens tira enrere el que pensaran les altres, hi 

ha unes normes preestablertes que condueixen la teva manera d’estar al carrer.  

Algunes de les persones amb les que he pogut parlar durant la investigació han detectat 

aquest control i el que voldrien és més llibertat al carrer i menys normes i PROHIBICIONS. 

Prohibicions com no poder jugar a les places, haver de demanar permís per mostrar el teu art 

al carrer, els horaris del parcs, que al vespre tanquen perquè no hi pugui dormir ningú. En 

aquesta recerca i amb l’estat d’alarma del país m’he fixat en que el carrer és un espai què ja 

era prohibit, està ple de senyals i limitacions que ens condicionen. El carrer ja era un lloc 

prohibit.  

I em demano perquè es compleixen totes aquestes normes socials, quin és l’objectiu 

d’aquestes “bones pràctiques”? Que passaria si no es complissin? 

 

 Témer el carrer 

Quan les persones diuen que una ciutat o part d’ella és perillosa o que és una jungla, es 

refereixen principalment a que no se senten segures a les seves voreres (Jane Jacobs, 1961). 

La inseguretat i el CONFLICTE als carrers, normalment es relaciona amb la pobresa, que 

motiva aquestes pors individuals, però que hem de tenir en compte que no és una 

problemàtica dels barris i persones pobres exclusivament, sinó que aquesta inseguretat es pot 

trobar a tots els espais. La inseguretat al carrer és una qüestió de violència, que en l’apartat de 

“morfologia urbana” veurem. 
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Jane Jacobs (1961) en les seves investigacions observa que un carrer poc freqüentat es 

probablement un carrer insegur, i assegura que un carrer segur ha de reunir tres qualitats: 

1. Públic vs privat: hi ha d’haver una clara diferenciació entre allò públic i allò privat, no 

poden difuminar-se com acostuma a passar sovint en barris residencials.  

2. Ulls que miren: sempre hi ha d’haver ulls que mirin el carrer, ulls de persones que 

podríem considerar propietaris naturals del carrer. 

3. Vida: el carrer ha d’estar ocupat per persones constantment per afegir més ulls als que 

hi ha normalment. Ningú gaudeix d’estar assegut en un banc o mirant per la finestra 

per contemplar un carrer buit.  

Una de les veus anònimes relaciona l’espai públic amb l’AGLOMERACIÓ de les persones, 

amb espais ocupats per a molta gent. Interpreto que Jane Jacobs a l’hora de parlar dels ulls 

que miren no es refereix a espais amb moltes persones, sinó amb espais vigilats per persones 

que viuen en aquell lloc. Que hi hagi moltes persones no significa que hi ha més seguretat, 

perquè les identitats de les persones es difuminen, la visió de l’espai es perd i fa difícil poder 

gaudir de l’espai. Això passa per exemple en concerts a l’espai públic o en actes multitudinaris, 

que quan es produeixen robatoris i assetjaments al haver-hi tantes persones es fa difícil la 

comunicació i poder activar una xarxa de confiança.  

La Plana de l’Om, segons en Joan Vila, és un ESPAI mort a partir de les 8 del vespre, que és 

l’hora que acaba la seva jornada laboral. Com ell explica depèn del dia baixa la persiana i es 

queda treballant a dins perquè assegura que a aquella hora passeja gent amb “pintes”. Aquest 

és un exemple de desconfiança en l’espai públic. Ens trobem sovint amb que les places no són 

un espai de nit, no veiem a les veïnes i veïns baixar a la PLAÇA a parlar, a prendre la fresca o 

Fotografia 12. Plana de l’Om de nit i durant la Fira de l’Aixada (Arxiu: propi).  
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fer un PASSEIG. La nit és una franja on el carrer s’ha tornat perillós, ningú explica 

experiències de carrer durant la nit, sembla que la vida dels carrers i les places s’acabi quan es 

pon el sol i comenci quan surt. Que no se’n parli però no vol dir que no hi passin coses, però 

normalment van molt relacionades amb la festa i l’alcohol, que són dues coses que en les 

“bones pràctiques” no estan gaire ben vistes.   

De les tres converses que he tingut amb cada personatge de les places una dels elements que 

troben a faltar és la il·luminació dels carrers. Els carrers il·luminats són més segurs perquè 

actuen com uns altres ulls, si el carrer està il·luminat convides a que les persones del voltant 

puguin observar, i la persona es sent més segura. Vull deixar clar que quan em refereixo a 

aquesta seguretat i control, no penso en la policia, sinó en un control COMUNITARI. 

Sobre l'antropologia de les necessitats socials, Henri Lefebvre (1986) situa la dualitat entre la 

necessitat de seguretat, certesa, organització i predicció combinades amb la necessitat 

d'aventura, joc, imprevist, com a oposicions complementàries. Per a l’ésser humà, per tant, cal 

un aïllament i independència, així com de trobades i comunicació. Els espais públics lliures són 

per excel·lència aquests espais de trobada i comunicació entre els diferents en l'àmbit de la 

vida en públic. És aquí on l’aventura té lloc mitjançant accions no programades i/o 

INTERACCIÓ inesperada amb desconeguts. 

 

 Descuidar del carrer 

T’expulsen els comerços tancats, el carrer brut, les persones que no recullen les caques dels 

gossos,... o sigui la degradació de l’espai per diferents raons, és un cúmul de coses (Joan Vila, 

2020).  

Hem abandonat els CARRERS de dues maneres diferents: la primera deixant de cuidar-los, 

embrutant-los i no pensant en l’ús que se’n fa, i l’altre oblidant-nos de que el carrer per sí sol 

té una identitat, que pot no anar lligada a la societat del consum. Com diu Jane Jacobs (1961), 

els carrers de les ciutats serveixen per moltes altres coses a part de transportar vehicles; i les 

voreres de les ciutats serveixen per moltes altres coses a part de transportar vianants. 

En una de les converses en Joan Vila em va fer reflexionar sobre diferents objectes del carrer 

que fan una funció, però que al no haver estat pensats detingudament espatllen l’espai. Un 

d’ells són les baranes de ferro que posen en moltes escales i rampes, aquelles baranes 
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platejades que a l’estiu s’escalfen fins a un punt que les persones quan posen la mà es cremen. 

O un altre, les papereres rodones amb forats que hi ha al mig de les voreres, els PARCS o les 

places, que si passa una mica d’aire i no hi ha gaire cosa a dins fa que tot surti volant i 

s’escampin les escombraries per tot el terra.  

Aquests són exemples d’urbanisme del descuit, de no pensar en la funció real d’aquests 

objectes, de seguir unes normes urbanístiques, que sovint sembla que hagin estat escrites per 

algú que no ha trepitjat mai el carrer. Com diu Joan Vila (2020): Per qui fem les places? Per la 

gent que hi viu, pensant amb la gent gran, que tenen problemes de mobilitat o per els nens? O 

ho fem perquè a l’hora de fer la foto sigui tot molt maco?  I dins d’aquest descuit també totes 

les persones que no el cuiden, el maltracten i fan que el carrer estigui BRUT.  

Estan a les places i veient com algunes persones no cuiden l’espai m’ha fet pensar en que 

segurament els seus espais privats no els tracten d’aquesta manera, que si allò s’ho sentissin 

realment seu no crec que tiressin els papers al terra, ni escopirien, ni s’hi pixarien. Una de les 

veus anònimes relaciona directament l’espai públic amb allò GRATUÏT, potser tenim assignat 

que allò gratuït no té valor, que no cal cuidar-ho. Això és una de les coses que ha ensenyat el 

model capitalista, a posar preu a les coses i a donar valor al preu.  

Una altra de les maneres amb les que hem descuidat el carrer és en oblidar-nos-en que són 

espais amb vida i funcions pròpies, que el carrer per sí sol pot tenir funcions que van més enllà 

del ritme de la cultura individualista i consumista. Pensem els carrers com a eixos de 

comunicació transitable per l’economia productiva (casa – feina – botiga – casa).  Algunes de 

les veus anònimes demanen l’ABOLICIÓ d’aquesta manera de pensar l’espai, de suprimir 

aquesta societat capitalista, el tarannà consumista i de la necessitat de la immediatesa. 

El ritme que portem com a societat també és un dels altres elements que marquen com vivim i 

com ens relacionem al carrer. Vivim en la societat de la immediatesa, com diria Adela Cortina 

(2011), en una societat del “curtplacisme”, on ens posem a nosaltres i al nostre present en 

primer lloc i d’aquesta manera es va perdent el compromís i la responsabilitat.  

Ignacio Riffo (2016, p.64) en el seu article “Una reflexión para la comprensión de los 

imaginarios sociales” fa una cita sobre els imaginaris socials al qual ens ha conduit la societat 

capitalista:  

Un dels molts imaginaris socials pels quals deambulen les societats actuals 

és el d’aconseguir la felicitat gràcies als diners. En una societat capitalista, 
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aquest imaginari es converteix fàcilment en dominant, ja que (re)apareixen 

sense descans en els diferents mitjans de comunicació i en cada passa que 

donem dins dels paisatges de la nostra ciutat. Quan deixem les nostres 

cases per emprendre el camí en el nostre viatge repetitiu de la quotidianitat, 

som devorats incessantment per marques, productes i publicitats que 

reforcen aquest imaginari que creix i es reforça constantment. Aquesta 

qüestió és més preocupant encara al observar que el sentit crític i reflexiu, 

que haurien de fomentar les institucions educatives, s’ha perdut al fons de 

les prestatgeries, per transformar-se en corporacions que adoctrinen, 

excepte algunes universitats i escoles que naveguen a contracorrent per 

formar estudiants integrals, lúcids i crítics.  

Així doncs, hi ha molts inputs que ens fan construir una imatge del carrer amb perspectiva 

capitalista, on les relacions al carrer desapareixen i es converteix en un espai de quotidianitat 

individual i per al consum, un espai que OPRIMEIX.  

 

 Morfologia urbana 

Per a urbanistes, arquitectes i dissenyadors, l’espai públic es el buit que hi ha entre 

construccions que cal omplir de forma adequada als objectius dels promotors i autoritats, 

que solen ser els mateixos, per cert (Manuel Delgado, 2011, p.19). 

Quan parlo de morfologia urbana em refereixo a com construïm les ciutats. Abans de construir 

qualsevol cosa en fem un plànol, una guia que pretén recollir tot allò que tindrem en compte. 

Amb el carrer passa igual, hi ha un seguit de requisits que es tenen en compte a l’hora de 

plantejar la ciutat, els carrers, el mobiliari... Em pregunto quin sentit tenen aquestes 

construccions? Per a qui estan pensades?  

En un estudi anomenat Morfologia urbana e sistema de espaços livres: estudo de caso das 

unidades de vizinhança em Palmas-TO dels investigadors Lucimara Albieri de Oliveira i 

Wanellyse Sousa Menezes (2018), parlen de la morfologia urbana des d’un punt de vista 

sociològic:  

El canviant context urbà i les incerteses motivades pels interessos en el 

conflicte entre classes socials, tendències socioeconòmiques, fragilitat de la 

planificació i gestió públiques, canvis culturals en la societat i els dubtes 
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sobre la sostenibilitat urbana, són l’escenari de preguntes sobre la 

qualificació de les ciutats des de els seus espais públics lliures.  

L’espai públic, com hem pogut veure, no és només un mitjà de desplaçament, un espai per 

anar d’un lloc al altre, sinó és un espai compartit on hi passen moltes coses i on és necessari 

sentir la comunitat i la seguretat. O sigui, sabem que és una altra la morfologia – la social – la 

que sempre té l’última paraula sobre perquè serveix i que significa la construcció d’un lloc 

determinat (Manuel Delgado, 2011). Amb les aportacions de totes les persones hem pogut 

veure com l’utilitzem i li donem sentit, com ens el sentim nostre i com el reivindiquem. 

 

 Carrers amb fum 

Vull més gent passejant i que tinguem la costum d’anar a peu a tot arreu. Manresa no és tan 

gran com per no caminar (Bego Lujua, 2020). 

Durant tota la recerca els vehicles han estat un element que tothom té en compte dins de 

l’espai públic, però com a element distorsionador i agressiu. 

Els conflictes entre vianants i vehicles als carrers d’una ciutat sorgeixen 

principalment per l’aclaparadora quantitat de vehicles, amb la qual cosa es 

sacrifiquen gradualment les necessitat dels vianants. El problema de la 

dominació vehicular no és exclusivament un problema relatiu als 

automòbils. […] Sempre que puc observo com la gent utilitza els carrers 

peatonals. No surten al mig de la calçada i gaudeixen de ser per fi els reis 

del carrer. Es queden a les voreres. (Jane Jacobs, 1961).  

Per tant, en les construccions socials que hem anat creant, els cotxes i altres vehicles han pres 

poder sobre les persones, per molt AMPLI que sigui l’espai hi ha una jerarquia de poders que 

en aquest cas les persones no en tenim el control. Hem après a caminar per on hem de 

caminar i per on no, i aquest aprenentatge l’hem fet per experiència. Hem vist en moltes 

ocasions com el TRÀNSIT de cotxes poden crear conflicte, i en comptes de canviar aquest 

espai hem fet un procés semblant al de la indefensió apresa, hem decidit prohibir-nos caminar 

per segons quins llocs. Els diferents espais del carrer han passat a estar reservats per uns usos 

concrets.  
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A la Plaça Anselm Clavé hi passen cotxes i com he explicat les persones s’han d’aturar o parar-

se per poder deixar-los passar, ja que no hi ha voreres. Tot i això, la Tere Comas, ens diu: És 

clar, a mi m’agrada molt que els cotxes no puguin passar però entenc que la gent quan han de 

venir aquí a buscar uns bolquers, i ara parlo des del punt de vista d’aquí, carregats i això, doncs 

bé... 

La majoria de persones que els preguntes què canviarien del carrer et diuen que eliminarien 

els cotxes, però amb un però al darrere. Volem espais sense fum i sense vehicles però la 

cultura del consumisme ens planteja una CONTRARIETAT i fa decantar la balança i 

repensar allò que creiem que volem.  

Una gran majoria de les veus anònimes demanen un espai de VEGETACIÓ als carrers de les 

ciutats, que podríem dir que dins dels nostres caps podria ser el contrari d’espais de trànsit per 

a cotxes. Voldrien ciutats VERDES, amb PARCS i JARDINS, que segons elles farien del 

carrer un espai més net i atractiu per fer-hi vida. Però no només cal això, com ja hem vist si 

una ciutat no està ben cuidada aquests elements esdevenen un descuit i un conflicte per a les 

persones que hi viuen. No he trobat cap resposta a aquestes hipòtesis, no sé si generaria més 

seguretat i més comunitat que els carrers de la ciutat tinguessin més espais verds. El que si que 

he observat és que la majoria d’aquests espais que hi ha actualment estan habitats per 

persones que passejant els gossos i que acaba esdevenint un “pipican”  o un espai per anar a 

fer “botellón”, però en cap cas un espai comunitari.  

 

 L’urbanisme és un obstacle 

Una persona cega travessa la plaça fent molt soroll amb el bastó i xoca amb un banc, palpa 

tot el contorn del banc amb el bastó i segueix caminant (Rita, 2020).  

No sé si us heu parat mai a pensar que una paperera pot ser un obstacle per una persona, que 

unes escales de disseny poden ser una LIMITACIÓ i que el mobiliari urbà pot generar 

situacions violentes. L’arquitectura també pot ser hostil i agressiva.   

Aquest és el cas de moltes persones que tenen maneres de desplaçar-se diferents a les de la 

majoria, fora de les normes de l’ordre simbòlic dominant, i que l’urbanisme no ha pensat en 

elles. 
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Al observar l’ACCÉS que tenen les persones cegues o amb dificultats visuals per anar pel 

carrer, vaig voler preguntar-li a en Joan Vilaseca, amic, persona cega i veí de Manresa, què en 

pensava. Aquesta és a carta que em va escriure:  

L’espai públic presenta, sovint, una sèrie de dificultats per la mobilitat de 

persones cegues i deficients visuals, que en fa més difícil la circulació pels 

carrers, places , equipaments i serveis públics, etc. Malgrat hi ha hagut una 

ignorància històrica vers les necessitats de les persones cegues, en els 

darrers anys hi ha hagut una major sensibilització de l’administració 

pública, en relació a la concepció de l’espai públic, per tal que sigui 

accessible per persones amb diversitat funcional visual total o parcial, doncs 

en la nova obra pública ja es contemplen força aspectes que esposaré a 

continuació. 

En primer lloc, cal que als carrers hi hagi elements podotàctils, com ara els 

encaminaments, que ens permeten localitzar guals per a passos de 

vianants, accessos a equipaments públics,  etc. Aquests elements 

d’encaminament han d’adreçar-se al lloc de manera precisa i recta, ocupant 

tota la vorera, fins el gual o accés, per tal que a les persones cegues ens 

sigui fàcil la localització del gual, entrada a equipament públic, etc. Hi ha 

altres elements podotàctils, com són els paviments d’advertiment, formats 

de rajoles amb petites rodones, que adverteixen les persones cegues d’un 

espai complexa de gestionar, com ara una plaça, una zona per a vianants, 

etc. Aquests paviments d’advertiment permeten a la persona cega guiar-se 

per l’espai públic, resseguint les rajoles marcades, sobretot quan parlem 

d’illes per a vianants amb plataforma única. 

En segon lloc, un altre aspecte que cal tenir en compte són cartells 

publicitaris, barrils, i altres elements que els establiments comercial situen a 

l’entrada dels seus locals. Els cecs ens guiem pel carrer situant-nos molt a la 

vora de les façanes, de manera que els cartells publicitaris, barrils, etc, 

poden constituir una dificultat afegida per la nostra mobilitat. 

En tercer lloc, pel que fa al mobiliari urbà, també pot constituir una barrera 

per les persones cegues. Per exemple, les papereres, situades enganxades a 

les façanes, haurien de tenir un peu des de la base de la paperera fins el 
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terra, per tal que les persones cegues les localitzem amb el bastó, de 

manera que no hi impactem amb el cos. També, pel que fa a la ubicació de 

torretes, pilones,... aquestes s’haurien de posar a una alçada suficient que 

permeti a les persones cegues identificar-les amb el bastó, ja que si són 

massa baixes, el bastó hi passa per sobre, produint-se impactes de les 

cames del cec contra l’element. Seria positiu, a més, que les formes fossin 

arrodonides, evitant cantonades vives, per tal d’evitar impactes i petites 

ferides al cos. 

En quart lloc, cal fer esment als elements sonors que poden ajudar els cecs a 

guiar-se per l’espai. Actualment, a Catalunya, les persones cegues disposem 

d’un comandament a distància (semblant al d’obertura i tancament de 

pàrquing), que ens permet activar els semàfors, localitzar sonorament les 

màquines expenedores de bitllets dels Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya, accedir a la informació visual de les parades d’autobús de 

Barcelona mitjançant megafonia, etc. En l’actualitat, aquests elements no 

estan disponibles a les parades de la RENFE, ni a la majoria de parades 

d’autobús de municipis de fora de Barcelona. Aquests elements sonors 

s’activen només quan la persona cega ho necessita, sense causar molèstia 

sonora als veïns de la zona on hi ha el semàfor, parada de transport públic, 

etc. 

Finalment, pel que fa a l’accés a edificis públics, caldria millorar en dos 

aspectes: el primer, consistiria en posar elements podotàctils 

d’encaminament per tal que les persones cegues ens podem moure 

autònomament per l’edifici. També seria positiu la instal·lació d’un sistema 

de cartells virtuals, els quals t’identifiquen amb el telèfon mòbil, permetent 

a la persona invident identificar el departament on ens volem adreçar. En 

segon lloc, als edificis públics, tipus biblioteques, universitats, etc, seria 

positiu la instal·lació de programari a algun dels ordinadors de les 

dependències que permeti a les persones cegues accedir a internet, tal com 

ho fan les persones vidents. Actualment, aquest servei d’ordinadors 

adaptats està disponible a moltes biblioteques de la generalitat de 

Catalunya. 
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Aquest només és un exemple de les diferents veus que hi ha al carrer i les BARRERES amb 

les que es pot trobar. Em sorprèn com Vilaseca en la seva carta construeix un discurs tenint en 

compte a les persones vidents i vigilant que les seves demandes no perjudiquin a les altres 

quan, alhora de construir els espais, no han pensat en ell. 

Aquesta carta ens indica aspectes a tenir en compte a l’hora de construir espais ADAPTATS 
a totes les persones que l’habitaran. Només el simple fet de demanar a diferents persones que 

construeixin un relat de com elles es mouen per l’espai públic i què els facilitaria aquest 

desplaçament segurament garantiria que aquests espais no fossin tan agressius per a les 

persones.  

 

 Urbanisme per a uns quants  

La seguretat i l’abordatge de la violència a les ciutats es continua enfocant sobretot en els 

crims, és a dir, en allò que es defineix per llei com a violència, i no realment en tots els tipus 

de violència que existeixen (Sara Ortiz, 2018). 

Com anteriorment hem pogut veure, una de les barreres del carrer és la manca de seguretat i 

la por que genera. El Col·lectiu 6 és una cooperativa d’arquitectes, sociòlogues i urbanistes que 

treballen per aconseguir més inclusió a les ciutats i aconseguir que les persones que l’habitem 

ens convertim en especialistes de l’espai. 

Sovint els espais no estan construïts posant en el centre les persones i per tant, l’urbanisme i la 

planificació no són FUNCIONALS, sinó que venen d’objectius aliens a les necessitats de les 

persones i per tant, poden generar situacions de violència.  

Segons Sara Ortiz (2018), sòcia del Col·lectiu 6, la por i la seguretat han estat objecte ampli 

d’estudi en la història de l’urbanisme i la planificació urbana, però l’abordatge i la recerca 

sobre prevenció del delicte ha exclòs del seu anàlisi una perspectiva de gènere i interseccional, 

i s’ha centrat fonamentalment en actes vandàlics, robatoris i actes incívics.  

Dins del seu article, Sara Ortiz ens explica com Anne Michaud (1990) a la Guide 

d’aménagement pour un environnement urbain sécuritaire de la ciutat de Montreal, dins el 

programa “Femmes et Villes” del 2001, va recollir informació sobre quins elements i principis 

contribuïen a la percepció de la seguretat en clau de gènere. Aquests principis a seguir per a un 

espai segur són que aquest espai sigui: 
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- Senyalitzat, que disposi de senyals i marques llegibles (visuals, acústiques i tàctils) que ajuden 

a comprendre la ciutat i la seva estructura i com orientar-se fàcilment. Una senyalització amb 

iconografia no sexista i diversa (edats i cossos) que inclogui les diferents persones que formen 

part d’aquesta societat. Alguns exemples d’un entorn senyalitzat són la ubicació de panells 

analògics amb la freqüència de pas en parades de transport, senyals de trànsit que incloguin 

cossos diversos i ubicació de mapes de la xarxa quotidiana i de rutes segures.  

- Visible, que permeti, a través del disseny de l’espai, que les persones puguin veure tots els 

elements i persones que hi ha a l’entorn i localitzar possibles sortides en una situació de risc. 

Però a més, que promogui la visibilitat simbòlica i social de les dones com a subjectes actius, 

reconeixent els diversos papers que desenvolupen a la societat sense caure en estereotips, i 

fomentant espais que reconeguin figures femenines i rols infravalorats. Entre els exemples 

d’un entorn visible s’inclouen carrers amb il·luminació contínua que acompanya els itineraris 

de vianants, sense racons, amb edificis amb activitat a les plantes baixes, Així com espais que 

visibilitzin el treball de les dones, per exemple, places i carrers amb noms de dones.  

- Vital, que garanteixi la presència de persones, la diversitat d’activitats, la trobada, la relació i 

l’ajuda mútua. Trobem entorns vitals en zones multifuncionals, que combinen activitats 

residencials, comercials o administratives connectades amb transport públic i eixos de 

vianants. 

- Vigilat, que permeti la vigilància informal, l’exercida entre iguals i de manera solidària i no 

autoritària, que respon a l’accepció de cuidar que reclamava Jane Jacobs. Per exemple, es dona 

en una plaça on hi ha diversitat de persones (edat, grup social, sexe) que utilitzen 

simultàniament aquest espai, on es permet una varietat d’activitats i usos.  

- Equipat, amb infraestructures i elements que donin suport a les activitats de la vida 

quotidiana a una distància accessible, en un ambient net i acollidor, que garanteixi que hi hagi 

persones diverses utilitzant els espais públics perquè estan dotats, per exemple, amb bancs 

per al descans i la socialització, arbres que fan ombra a l’estiu, però ben mantinguts perquè no 

obstaculitzin la il·luminació, o zones de joc per a diferents grups d’edat i que permetin la 

socialització també, tant de les persones que juguen com de les que cuiden.  

- Comunitari, que afavoreixi l’apropiació i el sentiment de pertinença de les persones i reforci 

la cohesió social i la participació comunitària. Segons els usos i les activitats que es prioritzin en 

el disseny dels espais es pot afavorir la convivència, l’intercanvi i la socialització de les 



57 

persones de manera igualitària, així com contribuir al desenvolupament de les xarxes socials i 

enfortir la pertinença a la comunitat. (Sara Ortiz, 2018, pp.71-83) 

Un altre dels conceptes que impedeix l’accés a totes les persones és l’urbanisme preventiu, 

que segons el Col·lectiu Punt 6, és aquella planificació́ o disseny de l’espai públic que es fa per 

evitar els problemàtiques socials a partir de l’expulsió de les persones que suposen ser les 

generadores de conflictes. Un exemple seria la decisió de posar BANCS o no a les places, 

segons si vols afavorir la relació comunitària o prefereixes no permetre l’accés a persones 

sense sostre o evitar possibles relacions.  

 

 Relacions 

Quan algú veu un desconegut més de tres vegades comença a saludar-lo amb el cap. És casi 

un conegut, un conegut públic, per suposat (Jane Jacobs, 1961, 81). 

Les relacions en el carrer sempre, o casi sempre, són relacions informals, relacions que 

sorgeixen per la quotidianitat o a vegades per casualitat, per les semblances o per les 

diferencies, per curiositat o per ignorància... però mai són iguals.  

Moltes de les veus anònimes defineixen l’espai públic com a GENT, però hem pogut anar 

veient que no només són persones les que hi ha, sinó que tot el context que hi ha al voltant 

d’elles modifica l’estar i les relacions en l’espai públic.  

Quan parlo de relacions em refereixo a tot allò que fem en relació amb les altres persones, 

totes aquelles conductes que fem i podem observar de TOTHOM, als usos que se’n fa de 

l’espai públic, a totes les accions de participació social que trobem al carrer i als obstacles que 

podem trobar a l’hora de relacionar-nos i construir comunitat. 

En aquest apartat parteixo analitzant primerament les estructures que hem construït dins de 

l’ordre simbòlic dominant, que en són dues: el neoliberalisme i el partiarcat. Aquest primer 

està basat en l’individualisme, el materialisme, el consumisme i la competitivitat. Aquestes 

estructures són molt difícils de canviar, ja que disposen de diversos dispositius de control que 

el que fan és fragmentar la societat i inculcar uns valors perquè tothom pensi i actuï de la 

mateixa manera, normalment utilitzant la por i la violència. 
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 Individualisme 

«Casa!» I és que per suposat cadascú viu a casa seva, és a dir, en un lloc construït, amb 

parets, sostre, finestres i porta, al què anomenem habitatge o espai per viure, donant a 

entendre d’alguna manera que el que trobem fora d’aquest espai no és exactament vida 

(Manuel Delgado, 2011).  

Començo amb aquesta cita sarcàstica, ja que per crear COMUNITAT i RELACIONS al 

carrer és essencial fer ús d’aquests espais públics, crear vida i relacions en ells. No es pot crear 

relació al carrer si no surts de casa. Només hi ha una excepció, que seria sortir al balcó, però 

els balcons, com ja hem vist formen part de l’espai públic.  

La SOCIETAT hem anat construint una manera pròpia d’estar al carrer, de veure’l, d’habitar-

lo, cada persona amb mirades diferents, però amb una mateixa idea del que és relacionar-te al 

carrer. Hi ha persones que surten d’allò estipulat, però normalment trobem unes mateixes 

actituds, definides normalment per aquelles conductes acceptades que hem comentat 

anteriorment, les bones pràctiques.  

El curiós de les bones pràctiques és que cada cop més ens trobem amb que estan generant 

actituds egoistes, com dirien alguns, PERSONES que “escombren cap a casa”. El model 

social que hi ha actualment ens impulsa a pensar en objectius individuals i no comunitaris i ens 

fa creure que la llibertat és individual. Com diu Zygmunt Bauman (2009), hi ha hagut un canvi 

del model social, en que les persones han atribuït la llibertat a un rebuig cap a les relacions 

comunitàries, però el que no han pensat al prendre aquesta decisió és que el teixit social i 

l’ajuda mútua acaba desapareixent, i per a les persones que tenen menys oportunitats en 

aquest món consumista, “la protecció ha de ser col·lectiva o no hi serà”.  

Adela Cortina (2011) també fa esmena a que la idea de llibertat està desfasada, perquè 

l’entenem com a independència, com a fer allò que vulguem sense que ningú hi interfereixi. És 

a dir, que la idea de llibertat com a participació, com a autonomia i com a no dominació sobre 

els altres queden fora de la construcció d’aquesta llibertat.  

Mentre feia l’observació a la Plana de l’Om, una treballadora d’una botiga va sortir amb un 

cubell d’aigua bruta i la va tirar als peus d’una farola, com si la farola se l’anés a empassar. 

L’aigua va recórrer tota la plaça i la va deixar molla i plena de sabó. Durant la resta de 

l’observació vaig poder veure com totes les persones esquivaven el mullader i persones grans 

que els costava esquivar-lo. 
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Aquesta acció és un exemple d’actituds que no deixen de ser per al propi guany. Intueixo que 

la treballadora no volia anar fins a la font perquè estava lluny i que no va pensar en que això 

podria dificultar el pas de les altres persones. Amb aquest exemple podem veure com algunes 

de les actituds individualistes no estan premeditades ni fetes amb intenció de privar llibertats i 

això és el que crec que és preocupant... que haguem interioritzat aquestes actituds com a 

bones. 

Aquest exemple que he posat no estaria sancionat per la policia, però n’hi ha moltes d’altres 

igual d’individualistes que si, com podria ser no recollir les deposicions dels gossos. Com hem 

comentat anteriorment les lleis que fan referencia a l’espai públic tenen en compte uns tipus 

de violència, com els robatoris, però no tenen en compte altres delictes referents al gènere o a 

la procedència. Per aquesta raó, Jane Jacobs (1961) diu que la pau als carrers de les ciutats no 

ha de garantir-se de manera essencial per la policia, per molt necessària que sigui. Aquesta pau 

ha de garantir-la principalment una xarxa densa i casi inconscient de control per part de la 

pròpia gent amb la seva veu i no amb el SILENCI. 

 

 Poder i exclusivitat 

Per molt que es presentin en nom de “convivència”, en realitat es tracta d’actuacions que 

s’emmarquen en el context global de la “tolerància zero” (Manuel Delgado, 2011).  

I aquestes bones pràctiques de les que parlàvem, us preguntareu: qui les ha creat? No és una 

sola persona que ha decidit quines són les actituds que acceptem al carrer, sinó un conjunt de 

persones que ocupen un lloc privilegiat en l’ordre simbòlic de la societat. Delgado (2011) 

atribueix la creació als governs i a les classes dominants, explicant que el seu paper és inculcar 

una jerarquització de valors i de significats, una capacitat de control sobre la producció i 

distribució, una capacitat per aconseguir que arribin a ser influents, és a dir, procurar que tot 

allò que es construeixi sigui beneficiós per les classes socials dominants, això sí, sempre 

ocultant-ho sota l’aspecte de valors suposadament universals. Així doncs, veiem que les classes 

dominants no només tenen poder, sinó que també dirigeixen i orienten moralment el 

pensament i les accions socials, en aquest espai que sovint en diem COMPARTIT. 

En aquesta recerca m’he fixat en que hi ha certes persones que tenen més poder i visibilitat al 

carrer, persones que se’ls permet crear normes. Com per exemple, en algunes ocasions m’he 

trobat a persones que al parlar criden, fan SOROLL, ho fan perquè se les escolti i, dona la 
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sensació que si en algun moment li portessis la contrària no s’ho prendrien gaire bé. Aquestes 

persones acostumen a ser homes. El carrer, com ja hem vist està construït amb perspectiva 

androcèntrica, per això ens podem trobar en que els homes, blancs, de mitjana edat,..., o sigui, 

sense característiques excloents, puguin canviar les normes i tot allò que facin estigui dins de 

les bones pràctiques, fins i tot, actituds que es penalitzarien per a altres persones amb 

característiques excloents.  

Per tant, estem veient que les anomenades “bones pràctiques” no només estan creades per 

uns quants, sinó que depenent de la persona en són unes o altres, els límits varien. Com diu 

Manuel Delgado (2011) es tracta de la generació d’un autèntic entorn intimidatori, exercici de 

repressió preventiva contra els sectors empobrits de la població: captaires, prostitutes, 

immigrants,...  Aquest espai COL·LECTIU passa a estar dominat per uns quants.   

Així doncs, una persona amb vestit de mitjana edat pot fumar tranquil·lament a l’espai públic i 

tirar la burilla al terra perquè ningú li dirà res, però uns joves que tiren la closca de les pipes 

són castigats i intimidats per tota la població. 

El mateix passa amb els diferents espais, com diu una de les veus anònimes (2020): La sensació 

dels diferents espais públics és com si tinguessin una etiqueta que ens diu qui és que l’hauria 

d’utilitzar, estan estigmatitzats. En aquesta recerca he pogut observar la diferència entre les 

diferents places, podem veure com la Plana de l’Om és un espai reservat per un tipus de gent i 

com diu en Joan Vila (2020): no hi ha un ambient que enrareixi la plaça. Aquesta raresa de la 

que parla és l’evidència de que ha estat creada per una “elit”, que decideix quines són les 

característiques d’aquella plaça. En canvi, observem que a la Plaça Gispert això no és tan 

evident, segurament també hi ha rols de poder, però aparentment tota persona hi és 

benvinguda i la raresa forma part de la plaça. 

Una de les anècdotes que vaig viure durant les observacions va ser a la Plaça Anselm Clavé, 

quan m’estava a punt de seure en un dels bancs, de sobte vaig notar la mirada de tot d’homes 

grans que s’asseien al banc de davant de la farmàcia. Els vaig fer un mig somriure i ells mel van 

tornar. En aquell moment vaig sentir que m’havien fer la senyal d’acceptació, em vaig sentir 

dins del seu espai, i és que segurament ho era, se l’havien fet seu. 

L’edat en el carrer podria ser una característica excloent, ja que existeixen desigualtats entre 

les persones que estan dins de les franges d’edat productives econòmicament i les que no, 

com podrien ser infants, joves i gent gran. Una persona gran jugant amb un gronxador, un 

infant entrant a veure una exposició sense una persona adulta, un jove donant menjar als 
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coloms de les places, són imatges de DIVERSITAT que dins del nostre imaginari les 

percebem com a estranyes.  

Per tant també hi ha una exclusivitat en els diferents espais perquè segueixen una lògica 

d’apropiació, espais que han estan pensats per unes franges d’edat, per uns usos concrets o 

habitats sempre per la mateixa gent i que els costa acceptar que gent aliena als seus interessos 

vinguin a la plaça. Em pregunto si de cop i volta aquella plaça comencessin a habitar-la gent 

jove, tindrien por de que la plaça es converteixi en un espai que ja no sigui beneficiós per ells, 

o simplement seria qüestió de temps que s’acostumessin als canvis i poguessin COMPARTIR 
l’espai? 

 

 Invasió  

Quan es destrueix un barri sencer, quan es produeixen processos de gentrificació o quan es 

construeixen barris totalment nous disminueix la possibilitat que hi hagi aquest teixit social 

(Marta Tàpia, 2018) 

Una de les altres relacions de poder que ens trobem al carrer són les persones que governen la 

ciutat, aquelles que decideixen què fer amb un barri, amb un carrer, amb una ciutat, i que, a 

vegades, són persones que baixen al carrer, hi participen i per tant, formen part de la realitat, 

però sovint ens trobem amb persones que, passen els interessos econòmics per sobre de les 

persones i els barris.  

El cas de Vic i la Plaça de la Noguera és un bon exemple d’aquesta destrucció del teixit social. El 

consistori vol aprovar l’edificació d’un espai de TROBADA, estimat per les veïnes i veïns, una 

iniciativa que fa dos anys que dura i que no es tira endavant gràcies a la incansable 

reivindicació de Remei Reviu. En aquest cas podem veure com les mateixes persones que en 

un ple llegien un manifest feminista i després votaven a favor de l’edificació de la plaça i on, 

actualment amb el confinament de la població intentaven aprovar el projecte d’edificació 

aprofitant que no podrien tenir oposició, ni al carrer ni en el mateix ple1. Les relacions que 

creem en el carrer s’han de basar també en el RESPECTE, tant si venen de persones com si 

venen de les institucions.  

 

1 Carta publicada per Remei ReViu al diari El 9 Nou del 10 d’abril del 2020 (Veure Annexes 9.3.1).  
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El mateix podria passar amb la Plaça Gispert, on veiem que els comerços estan desapareixent i 

que l’ajuntament no inverteix en arreglar les façanes i les cases, que els pisos estan caient i 

cada cop més hi ha espais abandonats i tapiats. I és que aquest descuit és una senyal d’alarma 

per als veïns i veïnes, perquè podria ser que deixin aquests espais caure a trossos per després 

eliminar-los i construir espais productius econòmicament.  

En una carta publicada en un dels diaris locals, segons Remei Reviu (2020)2 els espais haurien 

de seguir els següents principis feministes i d’interseccionalitat: 

- Promoure espais de trobada, oberts i afavoridors de l’establiment de vincles entre les 

persones. 

- Frenar la privatització dels espais públics, dignificar-los i augmentar-los en la mesura 

del possible amb equipaments municipals i veïnals. 

- Preservar dintre els barris els espais que curen, pal·lien la soledat i els que 

l’embelleixen, fent visible la diversitat d’origen, d’edat, de gènere i cultural de les 

persones que s’hi mouen. La no degradació del barri passa també, doncs, per 

considerar i promoure la qualitat del benestar de tot el veïnat. 

- Desplaçar la garantia de seguretat que poden donar els cossos policials cap al 

dinamisme dels carrers i places. Tal i com diversos estudis mostren de fa temps, les 

persones que hi viuen o hi caminen són els millors garants de la seguretat de la 

comunitat. 

- Escoltar, reconèixer i aprendre dels sabers de les altres, en aquest cas dels veïns i 

veïnes.  

- Defensar i sostenir els espais de vida en tant que mitiguen el patiment i l’estrès dels 

barris en moviment continu, amb pobresa i amb equipaments insuficients que 

escapcen els camins d’esperança de gent gran i jove.  

- No posar preu a les vides. Mirar la plaça només pel preu del sòl mostra una vegada 

més el pes del patriarcat en l’argumentari de les polítiques urbanístiques.   

Per tant, el feminisme i qualsevol altre defensa dels drets, no es fa llegint manifestos ni 

posicionant-se a favor, sinó amb la pràctica quotidiana, amb l’escolta de les veïnes i, en aquest 

cas, en respectar el carrer que estimen i la LLIBERTAT per governar-lo. 

 

2 Carta publicada per Remei ReViu a el diari El 9 nou del 13 de març del 2020 (veure Annexes 9.3.2).  
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Perquè els barris siguin segurs ha d’haver-hi unes bones xarxes veïnals i amb aquestes accions 

te les estàs carregant. Els barris han de poder “autogovernar-se”, perquè no hi ha ningú que 

sàpiga millor quines són les necessitats que les persones que hi viuen. Com diu Jane Jacobs 

(1961), perquè les estructures d’autogovern funcionin, ha d’haver-hi, per sota de la població 

flotant, una continuïtat de la gent que ha forjat les xarxes de veïnatge. Aquestes xarxes són un 

capital social insubstituïble. 

Un dels altres elements importants en els principis que hem vist és el fet de fer visible i acollir 

a totes les diversitats. Com hem vist, la Plana de l’Om és un espai que no convida a les 

relacions, sinó que només convida a uns quants, és un espai reservat per a les classes amb més 

poder, on la relació veïnal és inexistent i la majoria d’activitats que s’hi duen a terme són de 

consum i individuals. Per tant, aquesta plaça seria l’antítesi dels principis d’interseccionalitat.  

 

 Utilitat  

La confiança en el carrer es fa amb el temps, a partir de molts i lleugers contactes públics en 

les seves voreres. Surt de les persones que s’aturen en un bar per fer una cervesa, de les que 

el dependent aconsella i que elles aconsellen al quiosquer de la cantonada, de les que 

confronten opinions amb altres clients del forn de pa, saluden als dos xavals que beuen 

llimonada en el portal i miren a les noies esperant l’hora de sopar, de les que sermonegen a 

la canalla, reben una oferta de feina del ferreter i el cambrer els hi fia un euro, i també de les 

que admiren el bebè que acaba de néixer i lamenten com de vell està la jaqueta d’un altre. 

(Jane Jacobs, 1961).  

Aquests actes de quotidianitat són els que generen confiança en el carrer, confiança en les 

persones que l’habiten i en els seus carrers. El més important per a una bona confiança és 

teixir una bona xarxa de relacions i, com diu Jane Jacobs (1961), que tingui diversitats d’usos: 

equipaments, serveis, comerços (sempre de proximitat), actes, cultura,... Que hi hagi 

HARMONIA entre aquests espais i omplin el carrer de vida i relacions. 

Ens trobem sovint amb ciutats construïdes per espais diferenciats, amb uns usos assignats, 

com els barris residencials o comercials. Aquests barris que només es dediquen exclusivament 

a uns certs usos impedeixen les relacions entre les persones que hi viuen, ja que es basen en 

una perspectiva utilitarista i no en trobar-hi el sentit. Podríem dir que el sentit és el que dones 

tu, en canvi la utilitat sempre et ve donada per les estructures dominants.  
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El mateix passa en les relacions al carrer, on normalment busquem relacions utilitaristes, 

alguna persona que pugui aportar-me benefici, és una concepció de les relacions molt 

egocentrista i caldria veure en les relacions el valor que tenen en sí mateixes. Igual que el 

terme CONVIVÈNCIA, que algunes de les veus anònimes han suggerit, crec que aquest 

concepte no defineix el que ha de ser una comunitat. Convivència la relaciono amb tolerància, 

amb conviure però sense necessitat de relacions i de xarxa.  

Així doncs, la diversitat de comerços, d’espais i de persones que es creuen i es saluden, fa que 

neixi la comunitat, una bona xarxa de veïns i veïnes i d’aquesta manera el carrer es converteix 

en un espai segur i amb identitat, sempre donant nosaltres el sentit i valor a les coses i deixant 

de buscar una utilitat en el que ens envolta.  

Per últim, hi ha dues veus anònimes que no he acabat de relacionar amb l’espai públic, són 

HORT i PET, però com ja hem vist en aquest últim apartat, segur que les persones que van 

expressar això en aquest moment li troben un sentit, el seu sentit. Potser la persona que 

relaciona l’espai públic amb l’hort creu que les ciutats haurien de tenir horts comunitaris, on 

algunes persones puguin cultivar les verdures de tota la comunitat i d’aquesta manera es 

potencií el comerç de proximitat. O potser el que li ha passat pel cap pet, pensa que realment 

és una merda com està construït i que hauríem de repensar l’espai públic i començar a donar-

hi vida.  
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APUNTS PER A UNA  

PEDAGOGIA DE CARRER 

 

 

Il·lustració 8. Mural de Susanna Ayala al Carrer Puigterrà de Dalt (Manresa) 
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7. Apunts per a una pedagogia de carrer 

Un cop analitzat tot allò que impedeix i obstaculitza les relacions amb el carrer i les persones 

que l’habiten, també aquelles veus que han parlat de com conceben l’espai públic i com els 

agradaria que fós, he elaborat uns apunts per a una pedagogia de carrer. 

Són apunts sobre com hauríem de pensar l’educació al carrer i el carrer com a educador, per 

poder crear relacions entre les persones i millorar la participació i creació de comunitat.  

En les observacions que he realitzat en els tres espais diferents he pogut veure les diferents 

concepcions que tenen sobre aquests espais, quins són aquells elements que afavoreixen o 

dificulten la creació de comunitat i com ens relacionem dins d’aquest sistema marcat per un 

gran obstacle: el capitalisme. Aquest enemic que condiciona les relacions, la forma de viure, de 

transitar o d’habitar, que es limita a l’urbanisme decoratiu i ens arrossega al carrer per fer 

activitats de consum.  

En aquest apartat intento resoldre totes aquelles preguntes que m’havia fet al principi de la 

recerca i obro altres camins de reflexió per seguir aprenent. Me n’he adonat que l’espai públic 

és únic, dinàmic i canviant i per tant, les respostes que pugui trobar ara en altres contextos o 

moments potser són unes diferents en altres espais. Com a educadora és important saber 

mirar el carrer i aprendre d’ell i en ell, perquè va dibuixant com som i ens comportem com a 

societat, quines relacions establim i que és allò que ens mou o ens dificulta el camí.  

 

 Espai de cures i seguretat 

El carrer és un espai que t’observa constantment, on hi ha mirades que et jutgen, t’analitzen i 

et diuen el que està bé i el que no. En totes les observacions he pogut veure com les persones 

senten que pertanyen en una societat on hi ha unes normes que dissenyen unes actituds 

“civilitzades”, les “bones pràctiques”. Aquestes normes fan que les persones que no formen 

part d’elles o que no segueixen un mateix camí en quedin excloses, formin part de grups 

minoritaris i en pateixin les conseqüències. 

Aquestes bones pràctiques haurien de ser construïdes des d’una altra perspectiva, no atribuir-

les a activitats amb objectius de consum o obligatoris (com anar a comprar, a la feina, transitar 

d’un lloc a l’altre,...), sinó relacionar-les també amb aquelles activitats lúdiques o no 

obligatòries (passejar, seure en un banc, parlar, escoltar, divagar, mirar,...).  
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L’espai públic hauria de ser un espai amb llibertat d’expressió i de reunió, on es facilitessin les 

xarxes de relació i les decisions es poguessin prendre des del carrer, amb les persones que en 

formen part, incloent-les a totes.  

Amb aquesta visió capitalista hem creat un sistema de valors que fa que allò institucional o 

normatiu quedi per sobre de totes les accions a les que no hi estem acostumades. Hauríem de 

despertar i acompanyar en la mirada critica i en la curiositat, en saber qüestionar tot allò que 

percebem que ens ve imposat i valorar aquelles conductes o accions transformadores i noves.  

Pel que fa la seguretat als carrers, un dels requisits essencials que comentava Jane Jacobs 

(1961) era la necessitat de tenir ulls que miren el carrer. Aquests ulls els atribueixo al 

sentiment de pertinença dels diferents espais. Quan les persones ens sentim part d’un lloc el 

protegim i estem pendents de què hi passa, el reivindiquem i ens el fem nostre. Un dels errors 

de la concepció de la seguretat és atribuir-la sempre a la policia o a les institucions, ja que són 

sistemes que no permeten vincle i que fan que les relacions desapareguin. En canvi, quan 

construïm espais de relació i xarxa entre les persones del carrer estem garantint aquesta 

seguretat, una seguretat comunitària i no autoritària. 

Una altra de les problemàtiques detectades és el descuit per el carrer, les persones ens n’hem 

oblidat de que el carrer per sí sol té unes funcions que van més enllà de la cultura de consum. 

Si pensem els carrers com a espais per a l’economia productiva estem abandonant les 

relacions que s’hi poden establir. Hauríem de pensar els carrers i buscar els espais que et 

despertin curiositat, poder divagar per ells i deixar que hi passin coses, sense buscar-hi 

l’objectiu.  

 

 Urbanisme interseccional 

L’urbanisme crea espais que no estan pensats per tothom, estan construïts des d’una 

perspectiva androcèntrica i no tenen en compte les diferencies, sinó tot el contrari, treballen 

sovint per la construcció d’espais per al consum i per la segregació, donant més valor a les 

necessitats dels que tenen poder.  

Pel que fa a la seguretat als carrers, la tenim molt assignada a contextos empobrits, perquè 

relacionem seguretat amb nivell econòmic. He pogut veure com hi ha molts tipus de violència 

al carrer, la que identifiquem més ràpid és aquella relacionada amb el crim o els robatoris, 

perquè són les idees que dominen actualment, però hi ha molts altres tipus de violència, 
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violències que no permeten a algunes persones sentir l’espai públic com un espai lliure i 

comunitari.  

Al carrer hi ha una jerarquització de poders com ja hem vist, però urbanísticament parlant 

també. Els cotxes han guanyat terreny en les ciutats, limiten i dirigeixen a les persones, 

assignen espais per als diferents usos i obstaculitzen les relacions. Com he comentat una de les 

peticions que més ha sortit en tota la investigació és el fet d’eliminar el trànsit de cotxes als 

carrers i places, però al mateix temps un sentiment contradictori per la sensació de què 

aquesta eliminació pot afectar l’economia. 

Si posem al centre les persones i comencem a pensar que el carrer és més que un lloc de 

trànsit, podrem crear espais amb potencialitat educativa i guanyar poder per assignar els 

diferents usos de l’espai segons les necessitats comunitàries i no segons aquelles obligatòries o 

de consum.  

L’urbanisme, però, també pot ser violent en sí mateix quan no té en compte a les persones. 

Com hem vist amb la carta d’en Joan Vilaseca, hi ha persones que tenen maneres diferents de 

desplaçar-se. La meva proposta a l’hora de construir espais és escoltar diferents persones, que 

representin a un col·lectiu amb necessitats semblants pugui expressar tot allò que obstaculitza, 

limita i agredeix a les persones en l’espai públic, i d’aquesta manera els espais podrien 

esdevenir més representatius i respectuosos per a tothom. 

 

 La comunitat com a sinònim de carrer 

El pensament individualista ha portat a concebre les relacions comunitàries com una privació 

de llibertat, una idea que crea manca de xarxes de relació al carrer i que promou l’exclusió 

social.  

Com hem comentat anteriorment, Adela Cortina (2011) ens explica que tenim el concepte de 

llibertat associat a que ningú ens interfereixi en les nostres vides, però és un concepte 

equivocat a l’hora de crear espais de relació. La llibertat ha d’estar associada a la participació, a 

l’autonomia de cada persona (a construir la nostra història) i a no dominar a les altres 

persones. Aquestes formes de llibertat són les que realment ens conduiran a construir 

societats justes, sense permetre que hi hagi persones amb tanta força que puguin dominar a 

les altres, ni persones amb tant poca que es puguin deixar dominar.  
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L’espai públic també hauria de ser ric en la diversitat d’usos, un espai de confiança on les 

persones creïn una xarxa per garantir la seguretat i on l’apropiació dels espais generi relacions 

en comptes de segmentar la societat.  

Per trencar amb l’estigmatisme que provoca la inseguretat i la desconeixença en l’espai públic 

s’haurien de promoure més activitats a les places i carrers, nodrir la ciutat de vida, ja sigui 

prioritzant la creació d’entitats, mantenint els petits comerços, promovent mercats i fires... 

Aquestes activitats i diversitat d’usos generen relacions informals, que milloren la seguretat, la 

participació i la creació de comunitat i fan que les persones assumeixin una responsabilitat 

col·lectiva.  

Hem pogut veure com en alguns casos les decisions sobre el carrer estan preses des del poder, 

pensant en l’economia productiva, i no des de la mateixa comunitat. Això fa que es provoquin 

processos de gentrificació i que les persones hagin d’acabar marxant de l’espai, provocant així 

la ruptura de les relacions comunitàries, posant preu als espais i deixant que regni la cultura 

del consum. És molt important poder crear una bona xarxa de relacions comunitàries, ja que 

generen sentiment de pertinença i fan que reconeguin i donin valor a allò que se senten seu.  

El carrer hauria de ser un espai de confiança, on la diversitat d’espais pugui garantir les 

necessitats de totes les persones que hi viuen. La confiança amb les persones és essencial per 

crear una xarxa de cures i seguretat entre veïnes. Aquesta confiança es genera a base de 

respecte, com diu Adela Cortina (2011), no només hem de respectar punts de vista, sinó també 

mirar de buscar aquelles bases sobre les que es mantinguin, sempre que representin punts de 

vista moral, encara que no siguin els nostres.  

Hem de canviar la concepció que tenim del carrer i pensar-lo com un espai amb potencialitat 

per generar aprenentatges, un espai educatiu per construir vincles i sentir que en formem 

part. Les desigualtats són creades per les persones i el sistema que ens imposen, si canviem 

aquesta mirada podrem construir espais més justos i democràtics, on poder crear, transformar 

i deixar que hi passin coses. Les comunitats actives són aquelles que valoren la llibertat i 

reivindiquen el carrer perquè sigui un espai de totes. 
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9. Annexes  

 Observacions 

Historia de la plaça Historia i curiositats de la plaça en concret. La historia de cada 

plaça dibuixa la seva identitat i pot tenir moltes connexions amb 

com actualment l’utilitzem i connecta directament amb les 

percepcions de la gent. 

Concepcions de l’espai 

públic (D1) 

Opinions o imaginaris dels i les informants clau sobre l’espai 

públic. En aquest apartat recullo tot allò que les persones 

pensen de l’espai públic... com és, perquè serveix, com hauria 

de ser... Aquest apartat fa referencia al sentit que li donem a 

aquest espai.  

Urbanisme (D2) Evidencies, opinions i reflexions sobre la morfologia urbana. 

L’urbanisme és una part molt important del carrer i, la manera 

com està construït ens pot donar molta informació de com es 

vol que s’utilitzi, perquè, per a què o per a qui està construït.    

Usos de l’espai públic (D3) Usos que se’n fa de l’espai públic. En aquest apartat hi reflexo 

les diferents evidencies d’us de l’espai públic i les veus que 

expliquen per a que el fan servir, la seva utilitat.  

Participació, relacions i 

comunitat (D4) 

Evidencies, opinions i reflexions sobre la participació, les 

relacions i la creació de comunitat en l’espai públic. Les 

relacions que s’estableixen al carrer creen comunitat, la 

comunitat és participació... són termes que van molt lligats.  
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 Observació participant a la Plana de l’Om  

Espai i número d’observació Plana de l’Om (O1_PO) 

Data i hora 09/03/20 (11:00h – 12:15h) 

Lloc Asseguda en un dels bancs de la plaça 

Croquis de la plaça 

Plaça molt oberta amb 6 carrers que hi van a parar, i tots ells són peatonals. Tota la plaça està 

enrajolada excepte el voltant de l’arbre, que hi ha terra. Hi ha 7 bancs com podeu veure al 

croquis, 6 d’ells estan de cara a cara però amb una distància d’uns 5 metres entre ells, i l’altre 

esta just sota l’arbre amb l’escultura de la dona que descansa asseguda al banc. Just al davant 

de l’escultura hi ha una font. També ha 6 faroles de ferro, que semblen d’art modernista.  

Descripció de la situació 

Fa un dia assolellat, però el vent és fred. A la plaça hi ha soroll de la gent que passa parlant o 

dels que estan asseguts als bancs. L’Espai de la Plana de l’Om està tancat. Hi ha un cartell per 

recordar la memòria de la plaça però està tapat per una moto i no s’acaba de veure bé. 

(O1_PO_D3) Els balcons dels edificis estan buits. Algunes de les persones dels comerços estan al 

carrer perquè no tenen clientela. (O1_PO_D4)  El terra d’una part de la plaça està inundat 

d’aigua i el voltant de la font també.  La plaça està molt neta, tot i que sota els bancs hi ha 

restes de colilles i menjar.  

11:00h - Estic asseguda en un dels bancs de la plaça on no hi ha ningú assegut. Dels 7 bancs que 

hi ha 3 estan ocupats. El primer banc que observo hi ha dos homes grans amb els cabells blancs 

que parlen en veu alta i tota la plaça pot seguir la conversa, estan parlant d’una dona de 

manera despectiva i fins i tot hi ha persones que passen pel voltant que se’ls mira amb mala 

cara. (O1_PO_D4)  En el segon banc amb el que em fixo hi ha dues dones grans, una d’elles amb 

faccions orientals i l’altre amb faccions occidentals que parlen amb veu baixa i de tant en tant 

es relaxen i observen a la gent que passa. Al tercer banc ocupat hi estic jo.  
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Una persona cega travessa la plaça fent molt soroll amb el bastó i xoca amb un banc, palpa tot 

el contorn del banc amb el bastó i segueix caminant. (O1_PO_D2) 

11:15h - Hi ha molta circulació de gent, avis i avies amb canalla, una dona i una nena amb el 

carro de la compra, persones grans agafades per el braç, un home d’uns 50 anys amb traje 

parlant per telèfon... 

Dos nois joves de pell fosca omplen dues garrafes d’aigua a la font, un d’ells està més nerviós i 

mira als cantons per saber qui els està observant. (O1_PO_D3) 

11:20h - Hi ha un canvi constant de persones que s’asseuen als bancs, la majoria gent gran.  

Un home omple garrafes a la font. Va amb un carro de la compra carregat de garrafes buides i 

mentre es van omplint es posa a parlar amb un altre home que està assegut just al banc del 

costat de la font. (O1_PO_D3)  Els dos parlen àrab o alguna variant d’aquesta llengua. Omple 7 

garrafes, les carrega al carro i marxa. 

11:30h - Passen moltes persones amb cotxet, però cap d’elles s’atura a la plaça. 

A cada banc, excepte en el que hi ha l’escultura, hi ha una persona. Dues d’elles mirant el mòbil, 

dues observant i jo. 

Em fixo amb el cartell que hi ha en una de les parets per recordar la historia de la plaça i veig 

que ningú es para a mirar-lo. La moto segueix aparcada just a davant.  

11:40h – La plaça s’ha buidat de cop, només veig que hi ha persones que passen pels carrers del 

voltant.  

Una dona gran saluda a una altra dona i un home 

que es fan dos petons. Parlen amb veu alta i 

sembla que la conversa els preocupi. (O1_PO_D4) 

12:50h – Canvio de banc perquè veig que n’hi ha 

un que li comença a tocar el sol. (O1_PO_D3) 

Passa una noia amb vel que està parlant per 

telèfon i s’aguanta el telèfon amb el mateix vel, 

així no ha d’utilitzar les mans.  

Una dona de pell negre s’asseu al meu costat. Tots els bancs estan desocupats menys el que hi 

sóc jo i la dona. Porta un carro ple de menjar i respira molt fort, sembla cansada. Aquesta dona 

fa molta olor a colònia. 

12:00 – Sonen les campanes de la Seu, que senyalen l’hora que és.  

Un noi jove de pell negre passa amb un gos. No és el primer cop que el veig. Sé que és 

ensinistrador de gossos. Sempre va amb un gos diferent i si l’observes pots veure clarament 

com l’està educant.  

12:10h – Un home i una dona d’uns 60 anys es barallen i la dona diu cridant: En la vida he visto 
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un tio igual, i se’n va a pas ràpid. L’home mira als costats per si algú estava veient la situació i 

segueix a la dona amb molta calma i molt lent. (O1_PO_D4) 

- Passen dues noies d’uns 20 anys amb una criatura d’uns 2 anys i s’entretenen una estona a 

jugar amb l’aigua. Una d’elles està pendent del mòbil i l’altre de la criatura.  

- Una treballadora d’un comerç tira l’aigua bruta d’haver fregat als peus d’una de les faroles, 

però com que la plaça no és de terra, l’aigua corre per tota la plaça i la deixa tota molla i plena 

de sabó. (O1_PO_D4) 

- Les persones que passen per la plaça esquiven tot el mullader que ha fet aquesta noia i fins i 

tot hi ha gent gran que li costa esquivar-ho. (O1_PO_D4) 

Notes de camp 

- Les persones que s’asseuen en els bancs d’aquesta plaça no s’hi estan massa estona, la que 

més potser 5 minuts, sembla que estiguin agafant forces per pujar el carrer Sant Miquel que fa 

molta pendent. (O1_PO_D3) 

- Ningú fa res fora del normal, tothom segueix unes normes que ningú sap qui les ha posat, 

però les persones segueixen com uns costums, per anar cap una direcció es posen a la dreta i 

per anar cap a l’altre a l’esquerra de la vorera (O1_PO_D1). 

- Hi veig tant la marca de l’ajuntament per tot arreu, el carrer és institucional (O1_PO_D1).  

- L’actitud que ha tingut la noia de la botiga al llençar l’aigua amb sabó per tota la plaça ha estat 

egoista, ja que no ha pensat en que per aquella plaça hi passava gent i que podien relliscar. 

(O1_PO_D4) 

- Els bancs d’aquesta plaça no estan col·locats en bon lloc, estan al mig del pas i són individuals, 

no pots seure amb un grup de persones, sembla que siguin només per descansar una estona i 

no per passar-hi la tarda. (O1_PO_D2). 

- Veient la persona cega que ha ensopegat amb el banc penso en un amic meu que també és 

cec i que molt sovint m’explica totes les dificultats que hi ha. Com per exemple comerços que 

posen cartells a fora al carrer, a l’alçada del cap de les persones, i que per tant no poden trobar-

ho amb el bastó,.. (O1_PO_D2). 

- Fem servir els carrers per anar a comprar, per portar la canalla a l’escola, per anar a la feina,... 

però veig a poques persones que estiguin gaudint del sol que fa (O1_PO_D3). 

- Les papereres que hi ha a la plaça estan plenes fins a dalt i la gent hi segueix tirant coses, com 

si estiguessin fent una piràmide, estic convençuda que si caigués tota la pila de basura ningú la 

recolliria. (O1_PO_D3) 

- Aquesta plaça és com la dels “pijos” de Manresa, sembla que per aquí només puguin obrir 

comerços de gent rica, no veuràs una botigueta de proximitat. (O1_PO_D4). 
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- En aquesta plaça al haver-hi tanta gent que passa, tantes botigues, tant de tot, em plantejo si 

em passa alguna cosa, algú m’ajudaria? Un espai amb molta gent és sinònim de seguretat? 

(O1_PO_D1)  

- La imatge del carrer és trista, no veig a persones felices, veig moviments del cos que denoten 

estrès, avorriment,... (O1_PO_D3). 

- Les persones que habiten aquesta plaça estan bastant al centre de l’ordre simbòlic dominant, 

si que a vegades veus persones que no ho estan, com per exemple els dos nois que han vingut a 

buscar aigua de la font amb garrafes, però segurament venen perquè en altres places no hi ha 

font. (O1_PO_D4). 

- No ho havia fet mai això d’estar tanta estona en un banc sense cap objectiu concret, bé sí, 

estic observant, però sense esperar a ningú... Estic al·lucinant de les coses que pots veure... la 

gent és molt expressiva, amb la cara ho diuen tot. Molta gent va “amb la merda sota el nas”. 

(O1_PO_D1). 

 

 

 Observació participant a la Plaça Gispert 

Espai i número d’observació Plaça Gispert (O1_PG) 

Data i hora 09/03/20 (12:20h – 13:30h) 

Lloc Asseguda al bar L’Alzina, menjant un entrepà 

Croquis de la plaça 

Plaça amb 7 carrers que hi van a parar, alguns d’ells peatonals i d’altres on hi ha circulació 

d’automòbils. Tota la plaça està enrajolada excepte els voltants dels arbres, que hi ha terra. Hi 

ha 3 bancs de formigó, que estan col·locats just sota dels arbres. En un d’aquests bancs hi ha 

una escultura d’una noia que s’està lligant els cordons de la sabata. Al mig de la plaça hi ha un 

fanal amb tres llums i el peu del fanal és un bloc de formigó on la gent s’hi pot asseure. La 

plaça està bruta i hi ha colilles, papers, menjar, ...  A 

la plaça hi ha tres bars, l’Alzina, El Pardal i el Café 

Flor, cada un d’ells amb una terrassa a la plaça. 

També hi ha una barberia i un restaurant. La resta 

de locals són comerços que han tancat o que no 

estan ocupats. Al costat de la terrassa de l’Alzina hi 

ha dos murals a la paret, un de la Susanna Ayala i 
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l’altre del Marc Dko, dos artistes coneguts al barri antic.  

 

Descripció de la situació 

A la plaça hi ha silenci. Els tres bars estan oberts i les terrasses 
estan posades. Als balcons dels edificis hi ha objectes diferents. 
En un d’ells una bicicleta infantil, un altre està ple de cactus, en 
quatre balcons hi ha roba estesa i en 10 més plantes de tot tipus. 
Els balcons de sobre l’Alzina són un espai d’entitats 
independentistes i d’esquerres i hi ha moltes banderes 
independentistes i de la PAHC. (O1_PG_D4)   
 
12:20h – Entro a la plaça i veig que hi ha una persona a cada terrassa. A la de la tetería hi ha 
una persona magrebina prenent un té amb menta i a totes les taules hi ha gots de té amb 
menta vuits, que significa que durant el matí hi ha anat passant gent.  
Al Pardal hi ha un home gran que pren una cervesa. A l’Alzina i ha una persona jove amb un 
cafè amb llet al davant.  
M’assento a la terrassa de l’alzina.  
Hi ha dos cotxes aparcats al mig de la plaça que em tapen una mica la visibilitat (O1_PG_D3)   i 
em moc de lloc. M’assento als barrils que tenen enganxats a la paret i des del tamboret veig 
millor la plaça.  
Un dels cotxes està sense ocupant i l’altre es un home que descarrega material d’obra en un 
dels garatges de la plaça, just al meu costat.  
12:30h – Un grup de joves magrebins creua la plaça i saluda a les persones que hi ha a la 
terrassa de la tetería, que ja hi ha 3 homes.  
Hi ha un home d’uns 50 anys assegut en un dels bancs mirant el mòbil, sembla que estigui 
esperant el seu torn per la barberia.  
12:40h – Tres noies joves s’asseuen al meu costat i parlen de la manifestació feminista que va 
tenir lloc ahir a Manresa. Pel que sento són simpatitzants del col·lectiu feminista de la ciutat. 
(O1_PG_D4)    
La terrassa d’El Pardal s’omple de gent gran i també hi ha una dona amb un cotxet.  
L’home que descarregava marxa i em diu: “Bon profit”. M’estic menjant un entrepà. 
(O1_PG_D4)    
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12:45h – Passa una cartera i saluda a les persones amb les que es creua, podrien ser del barri o 
simplement casualitat. (O1_PG_D4)    
Canvio de lloc i vaig a seure a un dels bancs de formigó.   
La terrassa de la tetería s’omple, tot són homes d’origen magrebí i la majoria estan mirant el 
mòbil. Dos d’ells sembla que mirin una sèrie des del mòbil i se sent una mica des del banc de la 
plaça. (O1_PG_D3)    
13:00h – A l’entrada d’El Pardal hi ha dos homes grans que ara s’escridassen fins que un se’n 
cansa i entra dins del bar. (O1_PG_D4)    
Al fanal hi ha pintades amb el símbol feminista, el de la lluita obrera i el de la independència. 
(O1_PG_D2)    
Casi tot segueix igual de quan he arribat.  
La majoria de persones assegudes a les terrasses miren el mòbil. (O1_PG_D3)    
13:10h – Es comença a veure bastanta gent jove i infants que travessen la plaça, deu ser l’hora 
de sortida de l’escola que hi ha al cap del carrer Sant Francesc. (O1_PG_D3)    
Passa un jove amb un patinet elèctric a molta velocitat, tanta que casi no sabria dir quina edat 
té ni com va vestit.  
Passa una persona gran i saluda els que estan asseguts a la terrassa de la tetería. (O1_PG_D4)   
13:20h – Hi ha molt moviment de persones que sembla que tenen pressa i les terrasses es van 
buidant.  
13:30h – Marxo pel Carrer del Camp d’Urgell i està ple de pintades, les mateixes pintades que hi 
havia al fanal estan repetides i repetides fins que s’acaba el carrer. (O1_PG_D4)   
Notes de camp 
- Veure els balcons plens de vida fa goig i em sento més acollida. (O1_PG_D1)   
- A cada terrassa del bar hi ha persones depenent de qui porta el negoci. Això és una 
característica que passa a altres llocs, ja que vas a donar suport o t’ajuntes per interessos. 
(O1_PG_D1)   
- Els canvis en aquesta plaça són molt lents, durant tota l’observació casi que hi ha hagut les 
mateixes persones i no ha canviat res. (O1_PG_D4)   
- En aquesta plaça fa uns anys hi havia moltes baralles, la policia estava aquí cada dos per tres, 
ara no passa tant, però encara es poden veure bandes “conflictives” que ocupen els bancs cap 
al vespre. Al no haver-hi gaires botigues ni gaire activitat sento que de nit passaria bastanta por, 
sembla que durant la nit el carrer pari. (O1_PG_D1) 
- Els carrerons del voltant de la plaça són un pixadero, he vist bastanta gent fer-ho, sempre a la 
nit, ho trobo d’un poc respecte, segurament no deuen sentir-se gens connectats a la plaça, sinó 
no ho farien... espero! (O1_PG_D1). 
- Algunes de les pintades que hi ha al carrer crec que embruten, si que diuen coses de la gent 
que ho fa, però trobo més bonic pintar un mural, pensar que pintaràs, donar sentit a allò que 
fas... Guixar un símbol a la paret mal fet, per mi és embrutar, però és la meva opinió 
(O1_PG_D3). 
- M’encanta fer aquesta investigació, em sento una mica observada perquè sembla que la gent 
sàpiga que estic fent, però m’agrada. Estic apreciant cada cosa que passa. La persona que m’ha 
dit Bon profit!, ha sigut com si mai m’haguessin dit res pel carrer. Tinc com un altre sensor que 
mai s’havia activat. És raro, però m’agrada! (O1_PG_D1). 
- El fet de que els comerços tanquin i no aguantin més d’1 any a la plaça té a veure amb la idea 
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que es té de l’espai? (O1_PG_D4) 

- Les persones que estan en aquesta plaça tenen un ritme diferent a les altres, al no haver-hi 

comerços fa que les activitats que fan en aquesta plaça no estiguin relacionades amb el consum 

i el capitalisme. (O1_PG_D4) 

- Les persones embruten el carrer, però al entrar en un bar o en un comerç no se’ls acudiria, 
sembla com si el carrer no fos de ningú i per tant, no hi haurà ningú que es pugui enfadar. No 
tirem les colilles al terra dels bars, o no escopim al terra dels comerços, però si al carrer. I és 
que per molt que passin persones a netejar tinc la sensació de que sempre està brut. 
(O1_PG_D1).  
 

 Observació participant de la Plaça Anselm Clavé  

Espai i número d’observació Plaça Anselm Clavé (O1_AC) 

Data i hora 10/03/20 (10:30h – 11:15h) 

Lloc Asseguda a un banc, davant de la farmàcia 

Croquis de la plaça 

Plaça triangular envoltada per tres carrers on hi ha comerços i la gent s’hi passeja. Per un d’ells 

i passen cotxes tot i que és peatonal. 

La plaça està enrajolada excepte uns quadrats que hi ha al terra d’un material més tou, com de 

plàstic. A la plaça hi ha 11 arbres grans que fan ombra a tota la plaça i deixen passar una mica 

de llum entre les seves fulles. Hi ha 9 bancs de fusta que estan col·locats de diferents maneres 

entre els arbres. Al mig de la plaça hi ha el monument a Anselm Clavé, que consta d’una pedra 

grossa i un bust a la part superior. A la plaça hi ha una terrassa compartida amb els dos bars, 

Els Til·lers i El Santo Domingo. També hi ha diverses botigues de roba i calçat i una farmàcia. 

 

Descripció de les situacions 
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A la plaça hi ha xivarri que ve de les terrasses dels bars, les persones estan esmorzant i si estic 
atenta podria saber de que parlen. Per els carrers dels voltants hi ha molta circulació de gent, 
que sembla que vagin a treballar, d’altres se les veu més tranquil·les amb mode passeig. Però 
hi ha molt poca gent que s’aturi als bancs de la plaça. (O1_AC_D3) 
Al banc del meu costat hi ha tres persones grans, que estan prenent el sol i de tant en tant 
parlen, però amb veu molt baixeta. Fa tota la pinta que no és la primera vegada que estan en 
aquest banc, sinó al contrari. Aquest banc on estan sembla que sigui de la seva propietat, és 
una sensació molt estranya percebre això, però diríem que hi ha com una aura que et diu que 
aquell banc ja té propietaris. (O1_AC_D1) 
Als balcons no s’hi veu ningú ni senyals de vida, no hi ha plantes ni objectes... en alguna d’elles 
hi ha una senyera o símbols independentistes. (O1_AC_D4) 
10:30h – M’assento a un dels bancs i el primer que noto és la mirada d’aquesta gent gran que 
esta asseguda al banc del costat. Els hi faig un somriure i ells me’l tornen. Crec que aquest ha 
estat el senyal d’acceptació. Sembla ben bé com si aquest racó de bancs fos seu i que veiessin 
estrany que una persona jove s’hi assegui. (O1_AC_D1) 
Hi ha unes quantes persones assegudes a la terrassa del bar esmorzant. 
Hi ha molt trànsit de persones amunt i avall, i quasi totes se les veu amb pressa.  
De tant en tant passen cotxes per la zona de vianants i les persones que caminen per allà s’han 
d’apartar o aturar. (O1_AC_D3) 
10:45h – El noi que porta el bar dels Til·lers surt a fora el bar constantment, quan no té massa 
feina i saluda a moltes de les persones que passen. La majoria de persones que van a esmorzar 
a aquest bar estan fent la pausa de la feina, així que no tarden massa a marxar. El cambrer ja 
se’ls coneix i en alguns casos no cal ni que li diguin el que vol. (O1_AC_D4) (M’he mogut de 
banc per observar millor la terrassa, però les persones grans ja no m’han mirat).  
Quan els cotxes passen pel costat de la plaça les persones s’han de parar o amagar-se en 
alguna entrada d’un comerç, el carrer no té voreres i sembla que els cotxes tenen preferència. 
(O1_AC_D1) 
11:00h – Passen una dona i un nen d’uns 5 anys, el nen s’intenta enfilar al monument de 
l’Anselm Clavé però la dona no el deixa. Ell insisteix fins que la dona l’ajuda a pujar, però no ho 
aconsegueix perquè és massa alt. La dona li ensenya un objecte que porta al cotxet i així 
aconsegueix seguir el camí. Marxen de la plaça. 
Hi ha moltes persones grans en aquesta plaça, algunes com els homes que hi ha al banc que 
s’hi passen molta estona i d’altres que només hi són de pas. S’aturen en algun banc a 
descansar o van a la farmàcia i es queden parlant a la porta amb altres persones conegudes. Ni 
rastre de gent jove, però també s’ha de dir que és horari escolar. (O1_AC_D3) 
A la plaça només hi quedem jo i el grup d’homes grans del banc.  
11:15h – La terrassa de la plaça es torna a omplir de persones, en aquest cas són les 
treballadores del Consell Comarcal, companyes meves de feina... per això sé qui són. Cada dia 
van a esmorzar als Til·lers. Fan molt rebombori i es torna a escoltar molt soroll a la plaça.  
Els comerços de la plaça estan oberts però no hi he vist entrar a ningú en cap moment. De tant 
en tant les persones que hi treballen treuen el cap per veure com està el carrer. (O1_AC_D4) 
Notes de camp 

- No sembla que hi visqui molta gent en aquesta plaça, o si més no és la sensació que donen els 

balcons buits. Potser són pisos dormitori... (O1_AC_D1) 
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- Me n’he adonat que les tres places que observo formen part de carrers, no són ben bé places 

quadrades, sinó que semblen buits entre carrers que mica en mica han anat omplint 

(O1_AC_D2) 

- Els cotxes que passen pel costat van bastant ràpid tot i que sigui un carrer estret i mig 

peatonal, trobo molt fort que els cotxes tinguin prioritat. He vist més d’una persona que s’ha 

enfadat per això, però no ho han externalitzat, només els hi ha canviat la cara. Fa enfadar, és 

normal... (O1_AC_D2). 

- Sembla que els espais siguin propietat de les persones, he tingut la sensació de molestar als 

avis que estan en el banc, només els hi falta una bandera per senyalar que la plaça és seva. 

(O1_AC_D1). 

- Els avis fan ús d’aquests bancs com si fossin el sofà de casa seva, m’encanta veure com les 

persones gaudeixen del carrer. Crec que són les primeres que veig que estan al carrer sense 

cap objectiu relacionat amb el consum (O1_AC_D3). 

- No em sento massa segura en aquesta plaça, tinc la sensació que ningú mira a ningú, que és 

un espai de pas. Els balcons buits fan una sensació de peli de por... jaja A la nit no baixo aquí ni 

de broma. (O1_AC_D1). 

- Em dona la sensació de que el carrer ha perdut la identitat, que segons els espais privats que 

hi ha a prop és una cosa o una altra. Els barris o carrers on no hi ha comerços ni botigues no 

tenen cap atractiu per a ningú. (O1_AC_D1). 
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 Converses 

 Conversa Plana de l’Om 

R: Nom complert 

J: Joan Vilà Ascón, com la central d’Ascó però acabat amb ena.  

R: D’on ets Joan? 

J: Jo sóc fill de Berga, però amb un any i poc de vida els meus pares per raons laborals van 

vindre a viure a Manresa, però jo em sento Berguedà i cada any pujo a la Patum, m’agrada el 

foc, m’agrada el correfoc i em sento Berguedà d’arrels però és clar, sóc Manresà de tota la 

vida. 

R: O sigui que vius aquí a Manresa? 

J: Si si, visc aquí a Manresa, evidentment. 

R: Expliquem una mica de la teva vida, tens fills, família,... 

J: Tinc dos fills, un que té 28 i l’altre 22 anys i tinc dona i estic casat. 

R: I a part del teu treball que també pot ser una afició, en tens d’altres? 

J: Jo sempre ho dic, la feina que faig m’agrada, costa molt arribar al punt de que la feina que 

fas t’agradi i t’ompli, perquè jo des de sempre que he fet voluntariat amb el sentit d’associació 

de veïns, grup d’esplai, amb Xàldiga, amb CAE, i totes aquestes histories. I estic amb l’entitat 

d’Imagina fa més de 20 anys. Quan vaig deixar la feina que tenia i em van proposar portar 

l’espai de la Plana de l’Om, va ser un canvi. És un espai súper xulo amb el sentit de que cada 

dia les activitats són diferents i vas coneixent gent i és un espai al rovell de l’ou que em permet 

venir a peu a treballar, que és una gran cosa també i m’omple bastant. Faig moltes més hores 

de les que feia abans però compensa.  

R: I a part de les aficions més culturals o relacionades amb la feina en tens algunes d’altres? 

J: M’agrada molt el teatre, sóc molt teatrero, m’agrada molt el món del teatre més que el 

cinema, m’agrada molt estudiar els personatges, actors i això, la seva carrera i hi ha alguns 

actors que m’agrada seguir amb el temps i a vegades dic: Ostia! Aquest actor és com el bon vi, 

com més vell més bo i més m’agrada. M’agrada molt anar a caminar, m’agrada molt anar a la 

muntanya a l’estiu a perdre’m per les muntanyes i algun lloc que no hi hagi cobertura de 
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telèfon són l’home més feliç del món. M’agrada molt també anar a la Costa Brava, i més que la 

meva dona per raons de salut li va molt bé. I Bueno, disfrutar de la vida i d’allò... 

R: Quan fa que treballes a la Plana de l’Om? 

J: Ara aquest any farà 8 anys.  

R: Coneixes la història de la plaça? 

J: La plaça dins del que has anat veient, s’ha anat canviant, però el que és la filosofia de la plaça 

no ha canviat gens. Ha canviat el color dels edificis, evidentment l’arbre no és el mateix que hi 

havia fa 100 anys endarrere. Aquí a l’espai de la Plana també és un espai on s’ha guardat la 

estructura, gràcies a déu. La Plana en sí no ha canviat, potser abans aquí pel mig hi passaven 

cotxes, potser hi havia una cabina telefònica, però el que és la plaça en sí no... El que veig que 

ha canviat més és el sentit de la gent, en sentit de que els manresans vagin a passejar i això, 

això trobo que s’ha perdut bastant. Primer perquè de la Plana en amunt, el carrer Sant Miquel 

el comerç no existeix, i vas veient això que la gent quan passen pel carrer del Born, arriben 

aquí davant de la Plana, giren i tornen pel carrer altre vegada, no pugen cap al carrer Sant 

Miquel, i la gent que baixa pel carrer Nou, en comptes d’anar cap al carrer Sant Miquel amunt, 

van cap al carrer del Born.(E_PO_D3) Sembla que allà al carrer Sant Miquel hi hagués un mur, 

digues-li com vulguis, que la gent no puja. No hi ha res, tret de si hi ha Mediterrània o la Fira de 

l’Aixada, la gent té una tirada, però per la rutina normal la gent baixa però no puja. Llavors no 

diguem que el Carrer Alfons XII està abandonat de la mano de dios. (E_PO_D2) 

R: Quin és el dia a dia de la Plana de l’Om? 

J: Entre setmana, als matins molta gent gran, gent que porten els fills o nets a escola i a la 

tarda a partir de 2/4 de 6 veus el moviment de que la gent van amb els nens que tornen de 

l’escola cap a casa. A partir de les 6 o 2/4 de 7 doncs la gent que surt de treballar, van a 

passejar, a veure botigues o aparadors i ja està. Això és entre setmana .(E_PO_D3) A partir de 

2/4 de 9 és un carrer mort i de cara a hivern encara més, vull dir que a partir de les 8 aquí no 

córrer ni el tato. O sigui que és qüestió de baixar persianes i quedar-te a dintre perquè el que 

et vindrà serà mal aire.  (E_PO_D1) De cara estiu és diferent perquè la gent és mediterrània i 

els agrada sortir i llavors aquí al cap de setmana la gent, dissabte a la tarda... Jo sempre ho dic, 

és molt simptomàtic, quan acaba l’hora de la pel·lícula de la tele, posa-li les 6 o 2/4 de 7 

sembla que la gent surten amb estampida de casa i surten a passejar pel carrer, però ho he dit 

abans eh, carrer Sant Miquel amunt no existe ni el cap de setmana.  
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R: M’interessa saber... a partir de les 8 que dius que ja només vindrà gens de mal aire... 

J: A partir d’unes hores et ve l’últim tren de la Renfe, llavores clar les pintes que veus, no vol 

dir que siguin mala gent, però veus que hi ha gent que dius: Ostia! (E_PO_D1) Però aquí a la 

plaça no s’hi paren. Aquesta plaça no és una plaça on s’hi fiquin borratxos, per dir-ho d’alguna 

manera, o gent a demanar, no... Ara pel carrer del Born potser si, però a la plaça en concret 

mai veuràs tipus de gent així. Sempre hi ha avis, gent gran, famílies amb els nanus i això,... 

però no hi ha un ambient que enrareixi, com a altres places... (E_PO_D3) 

R: Hi ha diversitat d’origen cultural a la plaça? 

J: Si, si... totalment. De tot.  

R: Quina és l’activitat que més fan les persones que estan a la plaça? 

J: Petar la xerrada i fer cua al Muak. Tu veus el Muak el dissabte a la tarda i el Carrer del Born 

està travessat per la cua, és curiós. Passegen tranquil·lament, queden aquí... També és un punt 

de trobada eh, a vegades algú que ve de Barcelona i el veus aquí: Ara arribo!, i arriben aquí i es 

fan un parell d’abraçades perquè el col·lega que va de Barcelona amb el tren o el que sigui i 

l’espera aquí. És un punt de trobada, perquè està a prop de la Renfe, pots anar cap a 

l’Ajuntament, que aquí que allà... .(E_PO_D3) És un lloc bastant cèntric... (E_PO_D1) 

R: Què t’agrada d’aquesta plaça? 

J: Que és oberta, és una plaça que té molts llocs de sortida, molts carrers. És una plaça que al 

mig de la plaça pots concentrar una activitat amb 200 persones i quan s’acaba tens punts de 

sortida, pots sortir de seguida, no és un coll d’ampolla. I acústicament, al estar envoltat 

d’edificis, se sent molt bé tot. O sigui que el que més m’agrada és l’obertura de la plaça, la 

claror del sol, al migdia aquí a vegades toca el solet i et poses aquí a prendre el sol com un 

llangardaix i ja està. (E_PO_D1) 

R: Com creus que hauria de ser una plaça? Com seria la plaça ideal? 

J: Fa 3 anys a la Fira Mediterrània, que hi havia un espai per professionals, el Manuel Delgado 

va dir que les places eren pel poble, eren els punts de trobada de la gent, (E_PO_D1) i això 

venia perquè parlàvem de que les fires i els espectacles que es munten al carrer, com la Fura 

dels Baus, comediants o grans estructures com aquestes, llavors les places no estan adequades 

per fer aquest tipus d’eventos, perquè tot son impediments urbanístics, com que la gent no hi 
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pot accedit, no hi ha presa de corrent. Llavors quan un arquitecte dissenya una plaça ho fa pel 

seu gust visual però no pensa quin ús social s’ha de fer en aquesta plaça. (E_PO_D2) 

Aquí a la Plana de l’Om per exemple durant el mes de maig-juny, fer una cosa aquí al migdia és 

inviable perquè si és un dia que fot una calor terrible,com ho fas? Llavors si l’ajuntament o qui 

sigui pensés de posar-hi un toldo, ja que és una cosa fixe que la pots fer córrer i treure, 

amortiguaries la calor que fa a la plaça, tindries ombra i podries  fer un acte a les dues del 

migdia. (E_PO_D2) 

Aquí vaig fer-hi els 40 anys de l’entitat, aquí a la Plana de l’Om, va actuar el Joel de Parranda a 

la una i mitja del migdia, amb una calor que fotia de déu, doncs que vaig fer? Vaig anar a 

buscar plàstic dels pagesos de color verd i el vam lligar entre les faroles i va ser xulíssim. 

Com deia abans, que deia del Manuel Delgado, pensem una plaça és per que la gent hi puguin 

fer ús i disfrute, llavors si una plaça hem de pensar de fer-hi algun tipus d’activitats que estigui 

adequada el màxim possible(E_PO_D1), que vol dir, una presa de corrent, tindré aigua, punt de 

neteja, les papereres, això ho trobes molt a faltar, buscar un altre tipus de mobiliari, les 

faroles, aquests colors i això. La font que la tenen un pèl deixada... (E_PO_D2) Aquests detalls 

que quan et ve una persona de fora diu: Vinc de tal ciutat i Manresa està un punt deixada... 

Clar, sap greu perquè és un punt neuràlgic del barri antic on passa molta gent i moltes històries 

i veus que sí, que està una miqueta deixada de la mà de déu. (E_PO_D2) 

R: Si ara et diguessin, Joan pots canviar el que vulguis de la Plana de l’Om. Que faries? 

J: Més llum, sobretot més llum. Més il·luminació, això és el principal. És una plaça que a més a 

més en un cantó de plaça no hi ha cap tipus de comerç, els comerços fan molta llum... A l’altre 

banda n’hi ha quatre, que dos ja han tancat. Llavors és una plaça fosca. (E_PO_D2) La foscor et 

dona por, sobretot si ets gent gran o dona o noia,... per desgràcia és així, ojalà no digués això, 

si no digués això és que la cosa estaria ben arreglada, però per desgràcia és el que hi ha. 

(E_PO_D1) 

R: Creus que hi ha elements o fets que et conviden a estar en una plaça o que et fan fora? 

J: Aquí a la plaça, el que veig jo. Si el Carrer Alfons XII estigués més il·luminat, cosa que no ho 

està, perquè si al vespre el veus... La persona que va dissenyar, que podia ser un crac, dissenya 

el llum al mateix cantó que hi ha l’arbre, llavors quan arriba la primavera aquest arbre es fa 

frondós, llavors l’arbre priva de que hi hagi llum. A l’altre cantó del carrer no hi ha llum ni hi ha 

res. Llavors arribes aquí i et trobes fosc. Que t’expulsa, t’expulsa perquè els comerços estan 
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tancats, el carrer està brut, la gent que tenen gossos no respecten el mobiliari, és un cúmul de 

coses,... o sigui que vas veient que es va degradant però no per un sol element sinó per 

diferents elements. (E_PO_D1) 

R: Perquè creus que els i les joves no venen a la plaça? 

J: Perquè no hi ha cap bar, aquí a la Plana de l’Om no hi ha cap lloc que els atragui, llavors se’n 

van a la Plaça de l’Ajuntament o a la Plaça Gispert. També perquè és una plaça de pas. Una 

altra cosa és quan fem una activitat. Els joves no tenen intimitat, no és una plaça acollidora. 

Visualment no tens res... és una plaça urbana al mig del casc antic de Manresa. (E_PO_D1) 

R: Creus que és important l’urbanisme en la creació d’espais comunitaris o educatius? 

J: Jo crec que s’ha de donar... jo sóc molt... no lliberal ni res, però jo crec que s’ha de donar veu 

i vot a les generacions futures i quan estem parlant de quin Barri Antic tenim, de quin Barri 

Antic volem i tot això, s’ha de donar veu i vot a aquelles entitats que encara hi ha aquests 

quatre joves que son voluntaris i que estan fent coses, i recolza’ls, ja no tant econòmicament, 

sinó dir: Ostia!, quina plaça voleu? Com voleu que sigui el Barri Antic? Que voleu perquè la 

gent com vosaltres visqui al Barri Antic? Quin tipus de comerç voleu incentivar?  Ha de ser el 

jovent, que a la fi i al cap és el que ha de tirar la ciutat endavant, són les noves generacions. 

(E_PO_D4) Jo per exemple envejo molt Vic, envejo molt Igualada. Allà a Vic aquells carrers no 

hi ha cap puta botiga tancada i tosineries i coses de menjar amb uns aparadors bestials. A 

Igualada, que fan la mostra de teatre, que és un cap de setmana... Botigues del centre 

d’Igualada, els aparadors guarnits amb cartells i coses de caràcter familiar. No cal ni que els hi 

diguin, ja ho fan perquè saben que ve gent de fora. Aquí Manresa has vist algun aparador amb 

Fira Mediterrània o amb Carnestoltes? 

Si tu tens un col·lectiu de nanus joves que estan fent art, estan fent coses, no ho sé ... Els hi 

dons aquesta oportunitat de transmetre-ho a la ciutat... (E_PO_D4)Estaran contents perquè 

estan ensenyant allò que fan a la ciutat, i si entremig hi ha una roda de premsa o una foto que 

surt al diari millor que millor. Però hem d’incentivar la gent d’una manera o altra, i els calers no 

ho són tot, sempre ho dic jo, i per sort.  

R: A la Plana de l’Om creus que hi ha comunitat, que hi ha barri? 

J: No, no, no, primera perquè la gent que tenen les botigues a la Plana de l’Om, la majoria no 

viuen aquí al barri i tampoc, la poca gent que pugui viure aquí a la Plana de l’Om... Viure-hi 
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viure-hi no crec que hi visqui ningú. Si hi viu algú, una dues tres persones, ningú més. 

(E_PO_D4) 

A part de la Associació de Veïns del Barri Antic, que és Carrer Sobreroca, Sant Miquel i em 

sembla que arriba fins aquí a la Plana de l’Om, no hi ha cap altre entitat ni associació. Aquí no 

hi ha gent que siguin de tota la vida del barri o gent jove que visqui aquí... Aquest caliu de barri 

no hi és. (E_PO_D4) 

R: Clar.. Jo ara t’anava a demanar... Coneixes alguna acció o reivindicació que s’hagi fet per 

canviar la plaça? 

J: No... no. 

R: La gent que ve aquí al barri a passejar, ve de tots els barris de Manresa? 

J: No. Ve gent de fora de Manresa i gent que visquin per les rodalies. Però de barris perifèrics 

com la Font, la Balconada o El Xup no venen. Barriada Mion si. Però els barris més perifèrics 

no, perquè crec que tampoc són gent que els agradi aviam... tampoc es pot dir així, però que 

no s’integren, el perquè no el sé. 

R: Bé, o que no els agrada, o els agrada més un altre tipus de carrer.  

J: Exacte, els agrada viure al seu barri. Hi ha gent que els dius que a Manresa hi ha el Teatre 

Kursaal i no saben el que és. I això està comprovat. Per la seva manera de fer, pel que sigui.  

R: Quina importància creus que té la participació en l’espai públic? 

J: Molta, evidentment. (E_PO_D4)Jo a més vinc d’una entitat en la qual fa més de 20 anys que 

muntem una revetlla de Sant Joan sense petards. Primera per reivindicar el Barri Antic i segona 

que fem foguerada i és un espai acotat que no hi ha petards. Crec que hi ha un tipus de sector 

que als petards no els agrada, que és la gent gran o la gent que té crios petits, i hem de buscar 

un espai on la gent pugui anar tranquil·lament, fer la seva revetlla, escoltar la música, prendre 

la seva coca o el que sigui,... Hi ha anys que ho aconseguim més i d’altres que menys.  

Imagina’t que aquesta revetlla la muntéssim 50 entitats de Manresa i comencéssim a la tarda 

amb la foguerada, després la revetlla infantil, després passen els d’Òmnium amb la flama del 

Canigó i s’acabés amb una revetlla pel jovent. Entens el que vull dir... i que sigui una cosa de 

teixit associatiu.  
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Ara se’n fa una al Parc de la Seu, l’altre que es fa a la Plaça Gispert, ostia!, ajuntem sinergies i 

fem-ho en un lloc concret, clar... a vegades tot porta esforços econòmics o personals, ajuntem 

les dinàmiques. 

Clar és el que diem sempre del dialogar, que ara està molt de moda, o que et diguin: ostia! És 

que nosaltres fa 30 anys que ho fem així... Doncs potser que canviïs no? Perquè estem al segle 

XXI, no anem amb mules i carros pel carrer... Fiquem-nos al dia tots plegats i mirem que és el 

que a la gent li interessa.  Jo sé el que els pot agradar en una certa edat però hi ha edats que 

se’m escapen. (E_PO_D4) 

R: Francesco Tonnuci diu que les ciutats estan creades amb perspectiva androcèntrica i que no 

està feta per als infants. Que n’opines d’aquesta afirmació? 

J: Evidentment, això només has d’anar al parc infantil, veus allà els gronxadors i penses: si el 

meu nen el poso aquí i cau a terra es fotrà una faba... Poseu el gronxador més avall... Perquè 

l’has d’aixecar i posar-lo al gronxador? Ho fan perquè als adults els vagi més bé d’empènyer i 

no hagin de baixar la ronyonada. 

Imagina’t que a casa teva fas la cuina nova i tu fas 1,60m, però el fuster fa 1,80m... ell farà els 

armaris a la seva alçada si no li dius res. Clar, aquí hi he de viure jo. Per qui ho fem això? Per tu 

i la teva alçada o per la persona que ho farà servir? 

Això és el mateix: Per qui fem les places? Per la gent que hi viu, pensant amb la gent gran, que 

tenen problemes de mobilitat o per els nens? O ho fem perquè a l’hora de fer la foto sigui tot 

molt maco? (E_PO_D1) 

Clar a mi això rovellat pot ser de molt disseny, però per a mi és una merda. O les baranes 

d’alumini poden ser molt maques però quan porten dues hores a ple sol a veure qui és el maco 

que hi fica la mà allà sobre, dius: Ostia! Com crema això. Lluent de collons, però fica-hi la mà 

allà i... (E_PO_D2) 

Fem les coses accessibles. Si fem una cosa nova, pensem en tothom, que ningú es quedi exclòs. 

És el mínim. Llavors si no et ve gent, podem estudiar-ho. Però com a mínim que el lloc sigui per 

a tothom. Les papereres... Les papereres que tenim aquí a Manresa són molt maques, però 

quan fa vent la bossa surt i tota la merda que hi ha dins s’escampa pel carrer. (E_PO_D2) 

R: Si poguessis canviar alguna cosa de l’espai públic, que canviaries? Si val tot. No com a Plana 

de l’Om, sinó a nivell personal.  
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J: Sobretot que tinguéssim llocs per deixar els cotxes i que tinguéssim uns busos llançadora que 

et portessin al centre, i que això fos públic, que no costés res. (E_PO_D2) Que s’eliminessin els 

cotxes del centre, fora zona blava, la majoria cosa peatonal,... Una cosa és dir, marquem uns 

horaris perquè pugui haver càrrega i descàrrega, tot això, evidentment els botiguers i tot això 

podran passar, però que la gent sortim de casa amb el cotxe al cul per anar al centre vivint a 

Manresa, això ho trauria. Perquè és un caos, quan arriba el cap de setmana o Nadal o no sé 

què, la gent sembla que s’hagi begut l’enteniment, tothom va amb el puto cotxe, per anar a 

on? Si l’autobús surt cada 15 minuts. Si vius a fora de Manresa és una altra història, perquè el 

col·lapse circulatori el fem la gent de Manresa. 

R: Moltes gràcies Joan, ens veiem per la plaça. 

J: Gràcies a tu, espero que et serveixi, deus estar ben atabalada.  

 

 Conversa Plaça Gispert 

R: Nom complert 

B: Begoña Lujua Pardo 

R: D'on ets? i la teva família?  

B: Sóc de Barcelona, el meu pare també. La meva mare es de Bilbao. 

R: Explica'm una mica sobre la teva vida... (aficions, feina,...) 

B: Treballo a una empresa tèxtil a Sallent, sóc teixidora. Em ve de família lo del tèxtil, el meu 

pare havia tingut telers, així que gaudeixo molt de la feina. 

Aficions: devoradora de llibres, escriure, el cinema i sóc molt futbolera. 

R: Quan fa que vius a la Plaça Gispert? i quan fa que estàs implicada en l'associació de 

veïns/es? 

B: Visc a  la Gispert des del 2001. 

L’Associació de barri de la Gispert i Rodalies només té una antiguitat  de 4 anys, estic implicada 

des del primer dia. 
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Quan es va fundar formava part només de la part de col·laboració física, és a dir, que ajudava a 

muntar i desmuntar, a que no els hi faltés de res al que venien a ballar o cantar. Aquestes 

coses.  

Quan aquella primera associació va tenir un problema intern entre els seu membres fundadors 

i semblava que desapareixeria, es va reorganitzar, nous membres i jo ja vaig passar a ser part 

logística, i des de fa un any ja sóc secretària i part logística. 

El motiu de tants canvis es que requereix implicació i dedicació, moltíssima feina i tot surt del 

teu temps lliure i la gent es cansa. (E_PG_D4) 

R: Coneixes la historia d'aquesta plaça? Alguna dada rellevant? 

B: Doncs la veritat es que conec les anècdotes dels botiguers, mil coses. Com a dada rellevant 

de la plaça en si mateixa no però de botigues que donaven molta vida i que han desaparegut 

si. La Flor i Nata era una d’elles, venia gent de tot Manresa a comprar la nata aquí, era 

boníssima.  I una botiga de calçats.......moltes coses que ara s’han convertit en bars. Una mica 

de nostàlgia si que tinc però tot te el seu temps. 

R: Quin és el dia a dia de la Plaça Gispert? 

B: Ben d’hora al mati el soroll d’arrossegar cadires i taules es el començament del dia, tenim 3 

bars a la plaça que donen molta vida. 

La gent té aquests bars com a punt de reunió i de fer barri. (E_PG_D3) 

Poc abans de les 9 ja passen les mares corrents amb els nens per anar a la Joviat. 

Gent que va a comprar al barri. 

Furgonetes de repartidors al matí omplint la plaça per portar material a les botigues del barri. 

Sempre hi ha vida. 

R: Quina és l'activitat que fan més les persones en aquesta plaça? 

B: Encara que quedi potser estrany de dir, el que més es fa en aquest barri es reunir-se als 

bars. Per trobar-se amb la gent. Parlar del dia a dia, dels problemes de cadascú, del barri en 

general.....una mica punt de trobada. (E_PG_D3) 

R: Què t'agrada i que no d'aquesta plaça? Què canviaries? 
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B: No canviaria res. N’estic ben enamorada. 

Jo vaig triar aquesta plaça per viure, buscava si o si ser veïna de la meva estimada Gispert. 

R: Com creus que hauria de ser una plaça? Com seria la plaça ideal? 

B: Peatonal, amb botigues, bars, però no bars nocturns, per facilitar el descans. Amb bancs per 

poder gaudir de la gent que passa i fer tertúlia. (E_PG_D1) 

R: Creus que hi ha elements o fets que et conviden a estar en una plaça o que et fan fora? 

Quins? 

B: Els que et fan estar ja els he comentat més o menys amb lo de compartir moments als 

establiments, als bancs.... (E_PG_D4) 

Els que et fan fora son la gent incívica, fa molta ràbia que s’apropiïn de l’espai fent incòmode el 

conviure amb ells (E_PG_D4) 

R: A la Plaça Gispert creus hi ha comunitat, que hi ha barri? 

B: Moltíssim. Queda ben reflectit en els actes que es fan, tothom participa i gaudeix 

plenament. (E_PG_D4) 

R: Coneixes alguna acció o reivindicació que s’hagi fet per canviar la plaça? 

B: Al 2008 quan van acabar les obres de la plaça van decidir no posar la farola que ens dona 

personalitat perquè ens van dir que no quedava bé al nou disseny.  

Vem fer una plataforma per recollir firmes perquè la tornessin a posar. La lluita va donar bon 

resultat i la van posar però sense llum. Això si que va ser terrible. Fa dos anys que torna a tenir 

llum. Vam sortir al regio7. Tota una anècdota. (E_PG_D4) 

R: Francesco Tonnuci diu que les ciutats estan creades amb perspectiva androcèntrica (creada 

per els adults) i que no està feta per als infants. Que n’opines d’aquesta afirmació? 

B: N’estic d’acord, en part. 

Potser si que les ciutats són de ritme frenètic i que els nens solen anar a ritme dels adults, amb 

massa activitats extra escolars per sospesar els horaris de treball dels seus pares, la conciliació 

familiar a espanya està molt per sota d’altres països. Si partim d’això, els  infants que viuen a 

pobles o ciutats petites gaudeixen més de la se va infància, hi ha mes parcs i més vida al carrer, 

sense aquella por que es pot tenir en una ciutat com Barcelona per exemple. (E_PG_D1) 
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Manresa es diferent també a tot això ja que tenim una carència brutal en espais públics 

adequats per infants. Nomes als voltants de la Plaça Gispert hi ha 3 parcs, el seu estat es 

lamentable i es impossible que em puguin gaudir. (E_PG_D2) 

R: Si poguessis canviar alguna cosa de l’espai públic, que canviaries? Si val tot. (No de la 

Gispert, sinó a nivell personal) 

B: Més carrers tallats al tràfic seria genial.  

Crec que el que es necessita al barri vell es que els cotxes no passin. (E_PG_D2) Mes gent 

passejant i que tinguem el costum d’anar a peu a tot arreu. Manresa no es tan gran com per 

no caminar. (E_PG_D1) 

 

 Conversa Plaça Anselm Clavé 

R: Nom complert 

T: Teresa Comas Riu  

R: D’on ets? Aficions? Explica’m una mica... 

T: Sóc d’aquí Manresa, vaig néixer al Carrer del Born, a la Plaça Sant Domènech, de família 

nombrosa, sóc la que fa 8 de 9 i de tradició farmacèutica.  

Tant el meu pare com la meva mare eren farmacèutics, la meva mare era de procedència de 

Manresa, el meu pare va venir de fora, de Figueres. Ja tenia un besavi farmacèutic, del cantó 

de la meva mare, de la farmàcia de la Plaça Major.  

Aquesta farmàcia de la Plaça Clavé la tenim des de l’any 1965 perquè la farmàcia que tenien 

era la de la meva mare. La llei farmacèutica obliga a que un farmacèutic pot tenir una farmàcia 

només. Llavors van comprar aquesta pel meu pare. El meu pare era biòleg i farmacèutic. 

Llavors l’any 65, que jo tenia 11 anys van comprar aquesta farmàcia. Després jo vaig estudiar 

farmàcia, em vaig quedar 10 anys a la universitat de Barcelona, de professora de química i 

arran de la mort del meu pare ja vaig ser la titular d’aquesta farmàcia, això va ser l’any 82, però 

jo vaig quedar uns anys més a la universitat per acabar el doctorat.  

R: Així quants anys fa que treballes aquí?  
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T: Des del 82 que sóc titular, però de fet ja hi venia a treballar des de que vaig acabar la 

carrera, l’any 77. Treballava a la universitat i a les tardes aquí, o un dia si un dia no, o les 

guàrdies. I els estius de la carrera també. Fa molts anys, eh! 

R: I quan no ets a la farmàcia? Quines aficions tens? 

T: A veure, m’agrada molt llegir, m’agrada molt la música, i així de fer, toco la viola. Estic en 

una orquestra d’aficionats que es diu Camerata Obertura i assagem a la Sagrada Família de 

Barcelona. Ens deixen un local preciós que depèn de la parròquia. Actuem un parell d’anys a la 

cripta, que és on està enterrat el Gaudí i assagem allà. Baixem dues d’aquí Manresa cada 

setmana a assajar. Aquesta és la part més lúdica. En els temps joves havíem sigut monitors de 

colònies però tot això ja... Només fem trobades i sopars i coses d’aquestes. D’afició afició això 

és el que faig, a part de coses relacionades amb farmàcia. 

R: Coneixes una mica la historia de la Plaça Anselm Clavé? 

T: La historia d’aquesta plaça està molt documentada, des de que es va inaugurar el 

monument al Clavé, l’any 17, més o menys hem anat seguint amb la mateixa estructura de 

plaça, tot i que s’ha mantingut molt aquesta plaça de com era. I si, més o menys la historia la 

coneixem.  

Hi ha hagut dos menes de canvis; un ha sigut un canvi més estructural, és a dir, des de que 

abans passaven cotxes per aquí davant la farmàcia i que per tant, era un lloc amb cotxes i més 

difícil de mobilitat. Bé, la mobilitat també és difícil per l’altre cantó. Com que està tallada per 

cotxes la gent es queixa de que no pot arribar als serveis amb el cotxe a la porta. S’ha 

mantingut molt l’estructura de la plaça.  

Llavors jo la recordo molt més com a plaça a partir de que es van treure cotxes, tot i que poden 

passar eh. El cantó fort és el Carrer Jaume I, també hi ha els que venen del Carrer del Born, tot 

i que estigui regulat perquè no es pot passar a segons quines hores, poden passar pel Carrer 

Urgell.  

Font n’hi havia hagut, d’aquelles, que tu potser no deus recordar, unes que eren com una cosa 

així amb un sortidoret al mig (fa cara de que no era massa funcional), llavors per posar segons 

que no cal.  

El que va canviar molt és això, els cotxes i realment quan van posar bancs nous va ser un punt 

de trobada però sobretot de gent gran. 
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Llavors des de fa menys, el fet d’haver obert dos bars, un des de fa menys, i l’altre des de fa 

poc. El fet d’haver obert aquests bars i posar taules a la plaça, això fa que això sigui un punt de 

trobada més nocturn i més juvenil, perquè venen a sopar. (E_AC_D2) El Santo Domingo hi ha 

dies que tanca a les dues de la nit, a l’hivern no perquè sopen a dins, però a l’estiu aquí hi ha 

animació fins avorrir-se. I això també fa que hi hagi un altre tipus de públic.  

Per exemple, quan es va obrir l’Abacus, aquí més avall, també es va començar a notar que la 

gent transitava molt més, i això va fer que hi hagués més moviment de gent més jove o de 

pares que van a comprar. Segons els comerços que obren es veuen canvis i es nota. (E_AC_D2) 

Aquesta farmàcia també ha tingut molt estructura de barri. Normalment la gent que et ve els 

coneixes a tots. Hi ha passavolants, potser ara una mica més per això de l’Abacus, però 

normalment a la gent la coneixes molt perquè són la gent que viu aquí. Tenim un 80% o 90% 

de gent gran, molt gran. 

R: Quin tipus de persones habiten la plaça? 

T: Estem en un barri amb molta gent gran i això cada cop més. Llavors tenim molta gent que 

viu sola i també hi va haver l’entrada de moltes persones immigrants. La més antiga és 

magrebí, però ara hi ha sud-americans també. Però jo et diria que la vida que hi ha de la gent 

que s’està a la plaça o que viu a la plaça són molt gent del barri, sobretot gent gran. Al estiu 

això és com un punt de trobada. A les tardes estan tots els bancs com un ou i a l’hivern més al 

dematí perquè hi toca el sol. És una qüestió horària, més que res. (E_AC_D1) Sobretot gent 

gran i gent del barri.  

R: De joves, a part de al bar, n’hi ha aquí a la plaça? 

T: Ara s’ha renovat una mica el parc de lloguer, que són els edificis que hi ha a la paret d’aquí 

el Carrer Urgell. Aquí sobre també han reformat algun pis, i d’altres de la plaça també, i han 

posat pisos de lloguer. Llavors això fa que també hi hagi gent jove, bé joves... de 40 anys. 

(E_AC_D2) 

R: I adolescents? De 14 -17 anys... 

T: No, aquí no.  

R: Hi ha diversitat de procedència a la Plaça? 

T: No, no és un lloc amb diversitat. Per exemple, a la plaça Pius i Palà o a la Sant Domènec, aquí 

al costat, trobaràs el grup de magrebins al vespre, les dones magrebines més a la tarda amb els 
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nens, els sud-americans a les escales de la plaça, partits de futbols,... ben bé per grups de gent. 

Aquí no, aquí és més gent del barri i gent gran. Que alguna vegada et trobes dos o tres 

magrebins enraonant. Però la immensa majoria són gent gran.  

R: Quina és l’activitat que més fan les persones a la plaça? 

T: Aquí és fer-la petar, és un lloc de trobada. S’hi passen tota la tarda de l’estiu, que fa una 

calor horrorosa, però és clar, suposo que comparat amb el que tenen a casa doncs estan més 

bé. (E_AC_D3) Realment, lo dels arbres és una meravella. A la primavera perquè surten, a 

l’estiu perquè també... És una plaça on s’hi pot estar. I això acaba sent un lloc com de xerrar, 

tot i que els bancs estan posats alguns triangulars i els altres que van posar mirant cap al 

Carrer Jaume I. Bé doncs... van aprofitar aquest espai... No sóc gens urbanista.  

Aquí han posat unes bombetes, que per cert, l’altre dia ja n’havien robat dues o tres d’una fila i 

no acabo de saber qui les ha posat. No ho sé... dona animació. Ara l’ajuntament estan canviant 

tots aquests llums grocs que fan una mica de... i ara ho canviaran per lets, que fan molta més 

llum. No sé si va ser l’associació de comerciants que van posar aquestes bombetes, però queda 

més il·luminat. Van tibar avall i es van endur les bombetes de tot una fila. 

R: Que t’agrada i que no t’agrada d’aquesta plaça? 

T: Home, a mi m’agrada molt aquesta plaça, tot s’ha de dir. Els arbres són el millor. Van posar-

hi també aquest terra vermellós, així com pintat, que dius: ah mira! Però fa 20 o 30 anys que 

està fet. I alguna cosa que no m’agrada... És difícil dir que vols canviar. És clar, a mi m’agrada 

molt que els cotxes no puguin passar però entenc que la gent quan han de venir aquí a buscar 

uns bolquers, i ara parlo des del punt de vista d’aquí, carregats i això, doncs bé... (E_AC_D1) 

També poden aparcar una mica més enllà. Hi va haver molta guerra quan van tallar el carrer i 

gent que no hi estava d’acord, però sempre passa, sempre que es fan vies peatonals hi ha el 

problema de les botigues. A part de ser caríssim, com deixis el cotxe aquí, és impossible... Què 

canviaria? Doncs com a molt reivindicaria que s’arreglés el monument del Clavé, que si te’l 

mires dius... home posa una mica d’informació de qui és...  Pobre està feta... Ho van presentar 

als pressupostos participatius, però no va guanyar, els del barri ja vam votar, però no va sortir. 

R: Com creus que hauria de ser una plaça? 

T: Una plaça hauria de ser un punt de trobada. Llavors jo el que més trobo a vegades és el 

tema del mobiliari urbà o lo del verd, amb un clima com Manresa, però és clar aquests arbres 

han crescut amb 100 anys, no pots posar-los de cop. (E_AC_D1)  Llavors el tema del mobiliari 
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urbà, trobo que és difícil trobar solucions perquè sigui un punt de trobada i hi hagi espais que 

es puguin aprofitar. A vegades, si tens un espai que es pot aprofitar és important per poder 

fer... S’havien fer havaneres i sardanes, però és estreta.  

Si parlessis amb el meu home et diria: fer grans places. El seu ideal seria la plaça de Vic, que jo 

no li veig res, és com un sorral. (E_AC_D1)  La plaça Sant Domènech jo la trobo molt grisa, 

molta pedra, molt dura. Sort de la font, sort de l’aigua, aquí si que és veritat que sort de 

l’aigua. Això si és un espai que es pot fer servir... poden posar des de paradetes el dia de la fira, 

fins a una actuació amb un entarimat i cadires, i allà és pot fer el que vulguis. (E_AC_D1) 

L’aigua també pot ser un niu de porqueria. 

R: Creus que hi ha elements que acullen i d’altres exclouen en una plaça? Com per exemple, 

elements que facin que els joves no vinguin a la plaça...  

T: Però és clar, a vegades hi ha coses que dius... Recordo allà a la Baixada dels Drets que es va 

posar de moda aquell bar que feia cantonada, que es deia no sé com... Hi havia un bar que era 

un antro petit, que no s’hi cabia, i es va posar com de moda i tothom anava allà, i la gent era al 

carrer, ocupant tot aquell carrer i la baixada, i estava com un ou de gent jove. I perquè durant 

uns anys allà va ser com el centre de trobada? O ara la Plaça Gispert, que també ho entens 

més... ja té més lògica. Clar potser que aquí al estar ocupat tota la tarda per gent gran els joves 

ja no hi venen. Clar, una mare amb una criatura... Aquí en aquesta plaça no s’hi quedarà... La 

gràcia és com a molt pujar un tros del monument del Clavé, enfilar-se, donar voltes i tornar a 

baixar. Un altre problema és que passen cotxes, sobretot amb nanus te n’adones, aquí els nens 

poden córrer però et poden baixar cotxes pels tres carrers i no és una cosa segura. I aquí més 

avall van treure les voreres i comparteixes espai amb els cotxes. Com passi un camió gros t’has 

d’aturar i esperar-te. (E_AC_D1) 

R: Referent a això que dius, hi ha un escriptor, en Francesco Tonnuci que diu que les ciutats 

estan creades amb perspectiva androcèntrica i que no està feta per als infants. El coneixes?  

T: Home sí, ui aquest llibre l’he regalat a tothom que ha tingut una criatura. El trobo preciós. Fa 

pensar molt, i mira que és una cosa senzilla.  

Això ara ho vivim molt, amb això de que tenim nets petits, i ho veus i te n’adones... Te 

n’adones, per exemple de les dificultats d’anar pels carrers, de les barreres arquitectòniques, 

el fet de que no pots deixar anar un nen perquè perilla, de que no pots pujar enlloc sol, de 

que... i dels gronxadors seria tot un estudi. Els gronxadors de vegades són per nens més 

grans,... però això ja seria un altre treball. (E_AC_D2) 
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R: Creus que és important l’urbanisme en la creació d’espais educatius i comunitaris? 

T: Seguríssim, seria de les coses, allò que poden canviar el món. Segur que si hi hagués gent 

que estigués treballant amb unes idees clares i coneixent bé les necessitats de les persones 

que faran servir aquells espais. (E_AC_D2) 

Això fa molts anys, el Manel Fontdevila, que és dibuixant, fa acudits... doncs tinc guardades 

unes vinyetes que va dibuixar pel Regió 7 enfonent-se’n de les escales aquestes que estan de 

moda... la iaia caient, l’altre que es fotia de morros...  

R: A la Plaça Anselm Clavé hi ha comunitat i/o sentiment de barri? 

T: Jo penso que si... Potser no hi ha una associació, però jo penso que la gent té sentiment de 

barri. (E_AC_D4) Un dels punts de trobada més que la Plaça Valldaura, aquí més avall, és 

aquesta.  

R: Coneixes alguna acció o reivindicació que s’hagi fet per millorar la plaça? 

T: Una de les reivindicacions que hi va haver va ser quan va haver-hi un rumor de que es volien 

tallar els arbres de la plaça. Amb això jo penso que som la millor plaça de Manresa, hi ha 10 

arbres amb triangle, la majoria són til·lers, i aquí es va crear un moviment de defensa, i després 

ho van aturar. Era un rumor d’aquests que comença a córrer i que no hi ha qui el pari. Aquesta 

gent que ho volia aturar era un moviment de tothom. (E_AC_D4) 

També, el Josep, el meu farmacèutic, viu aquí al Carrer Urgell, ha anat a protestar alguns cops 

pel soroll d’El Sielu, la discoteca que hi ha a la Plaça Valldaura, però individualment.  

R: Creus que és important la participació en l’espai públic? Com te la imagines aquesta 

participació? 

T: Això és difícil, sempre que hi ha participacions costa de fer-les i fer-les bé. Però si, és evident 

que estaria bé que la gent pogués opinar. El que passa és que si ho poses en pla obert, penso 

que acaben sent els tres de sempre. El que va bé és que la gent s’organitzi perquè llavors té 

més representativitat. Arribar a tothom i que la gent se’n faci partícip és complicat, però 

estaria bé trobar una manera de què la gent pugés donar la seva opinió... No és fàcil... 

(E_AC_D4) 

R: Si poguessis canviar alguna cosa de l’espai públic, que canviaries? S’hi val tot! 
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T: A mi em costa molt imaginar coses impossibles, perquè te n’adones també de que el que 

t’agradaria potser la gent també te unes necessitats que també és una putada.  

A mi em molesten totes les places que s’estan fent de ciment, potser podrien tenir una mica 

més d’imaginació i que realment siguin un punt de trobada. Jo això de la plaça dura... no. 

(E_AC_D2) 
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 Cartes al diari El 9 Nou 

 Democràcia confinada (10 d’abril 2020) 

Des de Remei Reviu us desitgem salut, això primer de tot. En aquests dies de confinament, 

apareixen sentiments ambivalents al veure que no podem estar pel que toca ara (la salut de la 

gent) sinó que el consistori vigatà ens obliga a centrar-nos en una reivindicació veïnal que fa 

més de dos anys que dura. 

El passat dilluns 6 d’abril, en ple confinament de la població per l’estat d’alarma que vivim, 

l’equip de govern encapçalat per Anna Erra volia tractar com a punt del ple L’aprovació inicial 

del projecte d’adequació de l’espai públic anomenat La Noguera. Bé, això de tractar-ho com a 

un punt de l’ordre del dia és una manera de dir, ja que amb la majoria absoluta d’aquest grup 

polític es pretenia aprovar el punt sense la possibilitat de plantejar oposició per part dels veïns, 

ja fos al carrer o al mateix ple. Una vegada més, pretenien aprovar-ho sense escoltar els 

arguments del veïnat ni de ningú.  

Potser diran que es va retirar el punt perquè així ho va sol·licitar l’oposició política de la 

cambra. Però durant la moció en contra del projecte defensat per JuntsxCat ja ens van 

ensenyar els mètodes matemàtics utilitzat: no els cal atendre les demandes dels partits polítics 

a l’oposició. Serà que el punt es va retirar de l’ordre del dia després de l’aparició d’un vídeo a 

les xarxes socials realitzat per Remei Reviu? Pel ressò que l’audiovisual va tenir arreu? Pel 

missatge de denúncia difós de manera tan clara i contundent? El cas és que quaranta-cinc 

minuts després de l’aparició del vídeo a les xarxes ja no hi havia punt. Ens encantaria que 

s’hagués retirat per la vergonya que els ha provocat tal moviment polític, però investigant i 

veient amb qui i com fan tractes l’equip de JuntsxCat a Vic ens mostra que de vergonya ben 

poca. 

Malpensarem i possiblement encertarem si diem que esperaven no trobar oposició veïnal 

mentre volen seguir simulant que fan de Vic una ciutat a mesura humana sense comptar amb 

el Remei i els seus habitants. Ara no podem estar al carrer, però estem al cas dels moviments 

dels responsables de la gestió de la ciutat i ens hi trobaran en front, al carrer, a les xarxes i on 

calgui per defensar el barri i la gent que hi vivim. Un llop es pot disfressar de xaiet, però se li 

veu la cua. Els nostres arguments son la vostra falta de vergonya, el vostre ús de la mentida 

com a pilar en l’argumentació l’aliment a les nostres raons. No comptar amb el veïnat també 

és un bon exemple de com és la vostra pràctica democràtica. El Remei Reviu i viurà. (Carles 

Afonso Cols, 2020) 



102 

 

 El vot no feminista (13 de març 2020) 

Vam ser al Ple i vam presentar la moció per a la no edificació de la Plaça de la Noguera, però 

els vots del grup que té majoria absoluta al consistori, Junts x Cat, la van tirar enrere. Dels tres 

grups restants, ERC i Capgirem Vic hi van votar a favor i el PSC es va abstenir. Malgrat les sigles 

dels partits polítics, els vots en contra i d’abstenció no deixen de sorprendre, perquè crida 

l’atenció que la votació en contra de la moció fossin emesos al mateix ple que havia començat 

amb la lectura d’un manifest a favor del feminisme per part de les regidores. Hauria estat un 

vot feminista si hagués considerat alguns dels principis feministes, també els que orienten les 

polítiques públiques i urbanístiques:    

. Promoure espais de trobada, oberts i afavoridors de l’establiment de vincles entre les 

persones. La Plaça de la Noguera és un d’aquests espais. 

. Frenar la privatització dels espais públics, dignificar-los i augmentar-los en la mesura del 

possible amb equipaments municipals i veïnals. Salvant la plaça, s’actuaria en aquesta línia. 

.Preservar dintre els barris els espais que curen, pal·lien la soledat i els que l’embelleixen, fent 

visible la diversitat d’origen, d’edat, de gènere i cultural de les persones que s’hi mouen. La no 

degradació del barri passa també, doncs, per considerar i promoure la qualitat del benestar de 

tot el veïnat. 

 .Desplaçar la garantia de seguretat que poden donar els cossos policials cap al dinamisme dels 

carrers i places. Tal i com diversos estudis mostren de fa temps, les persones que hi viuen o hi 

caminen són els millors garants de la seguretat de la comunitat. 

. Escoltar, reconèixer i aprendre dels sabers de les altres, en aquest cas dels veïns i veïnes del 

Remei. La moció demanava reconsiderar la decisió i estudiar les possibles solucions que 

existeixen per a evitar l’edificació de la plaça. El vot negatiu mostra la desídia i menyspreu al 

què demanava la moció.   

.Defensar i sostenir els espais de vida en tant que mitiguen el patiment i l’estrès dels barris en 

moviment continu, amb pobresa i amb equipaments insuficients que escapcen els camins 

d’esperança de gent gran i jove. Amb el vot negatiu, es mostra la nul·la voluntat de 

transformació i millora d’un dels barris amb més densitat de població de la ciutat.   
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.No posar preu a les vides. Mirar la plaça només pel preu  del sòl mostra una vegada més el pes 

del patriarcat en l’argumentari de les polítiques urbanístiques.   

És prou evident que el feminisme no es fa llegint manifestos, sinó amb la pràctica quotidiana, 

la qual inclou l’exercici en l’administració pública.     

Com que volem exercir el nostre dret de ciutadania pensant, proposant, supervisant i incidint 

en les polítiques que afecten les nostres vides, continuarem persistint amb esperança. I ho 

farem de manera col·lectiva, com a comunitat que som i que ens sentim. Ara i en el futur, el 

Remei viu i viurà. (Remei Reviu, 2020).  
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 Paraules anònimes 

Que canviaries si poguessis d’aquests espais? 

No sé si això es pot canviar... però que la gent tingui més en compte l’altre, a l’hora de 

circular, amb la gent que (per desgràcia) viu als carrers, de recollir les merdetes dels gossos... 

És a dir, més civisme perquè els llocs públics es puguin considerar de tothom.(PA_D3)  

Les aglomeracions, en el cas d’alguns espais, i m’agradaria que hi haguessin més espais 

peatonals (PA_D2) 

Que estiguessin adaptats(PA_D2) 

Doncs eliminaria la calçada per a vehicles i ho faria peatonal tot(PA_D2) 

Barri àntic. Molts locals buits i fets pols, els faria arreglar i els hi donaria vida per obrir nous 

negocis, del rollo com hi havia antigament i donar més vida al barri, i moltes plantes també. 

(PA_D3) 

El problema no és l’espai sinó l’actitud col·lectiva de cridar massa i no tenir en compte les 

persones que tens al voltant(PA_D4) 

Més accessible per a tothom!!! (PA_D2) 

Espais més de totes i per a totes ja que hi ha col·lectius que prenen molt protagonisme. Per 

exemple, en alguna ocasió en places s’ha prohibit als infants jugar a pilota perquè poden 

molestar a les persones que estan assegudes a les terrasses dels bars. Una altra cosa que se 

m’acudeix és que els homes prenen molt protagonisme als carrers, de nit és molt més evident 

quan les noies tenim por a anar pel carrer soles. En les festes de barris (igual que en les 

discoteques o sales de música) els homes tenen més protagonisme que les dones. (PA_D4) 

També pensant en les persones amb mobilitat reduïda, moltes vegades l’espai públic no està 

pensat per elles i no podem accedir a alguns llocs per falta de rampes, passamans... (PA_D2) 

La mobilitat per a totes aquelles persones amb algun tipus de discapacitat(PA_D2) 

Espais x compartir, parar-te... (PA_D4) 

Canviaria el control que no es veu normalment, però que hi és. (PA_D1) El llibre de George 

Owell 1984 en fa referència.  

Canviaria l’arquitectura hostil i agressiva, per espais més acollidors que propiciïn la interacció 

en comunitat. (PA_D2) 

Més verds, més bancs(PA_D2), menys limitacions i més llibertat.  

Accessibilitat(PA_D2) i les prohibicions 

Que fos accessible per a tothom(PA_D2) 

Menys normes, més llibertat(PA_D1) 
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Bastantes coses, però sobretot faria canvis que fomentessin les relacions socials(PA_D4) i que 

prioritzessin espais naturals(PA_D2) 

Menys espai de trànsit pels cotxes i molt més per patinets, bicicletes, i espais grans i 

agradables per vianants. Clarament separats dels vials per bicis/patinets i del trànsit rodat. 

(PA_D2) 

Que no hi ha color, per donar-hi vida i alegria. (PA_D1) 

La seva estructura classista, haurien de ser més integradora. (PA_D1) 

Els espais públics, com tot a la societat, estan estigmatitzats. Es com si els espais tinguessin 

una etiqueta que ens diu qui és que ho hauria d’utilitzar. A part d’això, està clar que els espais 

no estan pensats per a tothom. (PA_D1) A vegades no es tenen en compte les necessitats de 

les persones i es tornen espais amb poca accessibilitat per un nombre, no sempre reduït, de 

persones. (PA_D2) 

Més espai natural... prats, jardins al mig de la ciutat(PA_D2) 

La suciedad(PA_D4) 

El comportament de molta gent(PA_D4) 

Més il·luminació, més espai per les vianants, espais comunitaris i sostenibles que arribin a les 

necessitats de les habitants. En definitiva pensat per les persones que hi vivim. (PA_D2) 

Adaptaria els espais per tal que fossin accessibles per a tothom, tant en les barreres 

arquitectòniques de construcció que existeixen(PA_D2) com les barreres comunicatives. 

Potenciaria els espais en el que tothom pugui accedir sense cap barrera ni sense sentir-se 

exclòs. (PA_D4) 

Tinguessin més present la natura com un element important(PA_D2) 

Espais públics que fomentin les relacions intergeneracionals(PA_D4) 

Que fossin de veritat per tothom. Més espais que afavoreixin la reunió de persones, parcs, 

bancs... etc. I tenint en compte el disseny universal. (PA_D2) 

Per exemple, els lavabos públics, doncs que siguin unisex, espais habilitats x tothom ja sigui x 

la gent amb diversitat funcional..., que hi hagués llum x les nits, és a dir, quan tornem a casa 

per les nits les faroles haurien d’estar enceses, perquè ens trobem que som molta gent la que 

té por al tornar a casa i de vegades la llum diu molt. (PA_D4) 

Fer-los accessibles per a tothom(PA_D2) 

Que no siguin tant excloents i que se’n pugues fer un ús lliure i  responsable(PA_D3) 

La gestió privada i comunal 

Les prohibiciones (en referencia al juego, al uso del espacio en el que dependiendo de lo que 

quieras hacer necessitas un permiso, etc..), la utilización de los bancos y parques. (PA_D1) 
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La il·luminació de nit(PA_D2) 

Els bancs individuals, perquè puguin estar més còmodes. (PA_D2) 

Arquitectura perquè doni espai per tal de poder fer comunitat, donar seguretat a les persones 

perquè puguin sentir-se a gust, promoure espais per teixir aliances amb lxs veïnxs, entre 

d’altres. Bàsicament fer de l’espai que teòricament ha de ser de totxs un espai que promogui 

cures i seguretat. (PA_D2) 

Places i jardins. Flors i arbres. (PA_D2) Música en directe. Intercanvi de lectures. Llum i ombra. 

(PA_D2) 

Veig necessària una inversió econòmica pel manteniment(PA_D3) 

Una mica de natura, una mica menys d’automòbils(PA_D2) i afegiria algun joc 

L’accessibilitat(PA_D2) 

Posaria algun parc, alguna zona verda(PA_D2) 

Fer-los accessibles per tothom(PA_D2) 

L’accessibilitat per a tothom(PA_D2) 

Aconseguir que tot el material fos natural i treure tot el plàstic(PA_D2) 

Que hi pogués accedir tothom(PA_D2), que es fessin més activitats comunitàries, etc. 

Les violències simbòliques perquè tota persona tingui les mateixes oportunitats d’accedir-

hi(PA_D4) 

Espais on poder construir comunitat. Compartint independentment de l’edat, gènere, 

condició econòmica... Compartint amb solidaritat, empatia i respecte al màxim 

possible(PA_D4) 

Depèn si és urbà o rural. És una pregunta massa amplia o ambigua. Però per dir res... Que 

siguin més néts i pensat i adaptat per a tots els col·lectius de persones... gent gran, nens, 

persones amb diversitat funcional,... (PA_D4) 

Més zones verdes, menys vehicles... (PA_D2) 

Jo canviaria la distribució urbanística en funció de control, és a dir, els parcs per a infants 

rodejats per tanques de ferro o fusta; els bancs que hi poden haver també són individuals o 

per a un petit nombre de persones... Aquesta distribució urbanística impedeix les relacions 

humanes i limita l’espai de socialització. (PA_D2) També canviaria algunes normes que es 

contradiuen amb el propòsit d’aquests espais, com el que no es pot parlar molt alt, o prohibit 

jugar a pilota,... (PA_D4) 

Que n’hi hagin més, i més verds(PA_D2) 

Molt més verd i amplis, no cotxes(PA_D2) 

La il·luminació d’alguns carrers, les voreres més grans, canviaria el ciment per espais verds, 
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més transitables i pensats pels vianants, espais amplis i integrats, pensats per famílies i pels 

gossos i menys transitats per vehicles(PA_D2) 

A les ciutats cotxe fora i tot peatonal(PA_D2). Busos gratuïts de les afores al centre o diferents 

barris. (PA_D4) Claríssim.  

Els faria més democràtics, feministes i justos. (PA_D4) 

La massificació! 

Les lleis actuals 

Millorar zones públiques destinades a diferents usos, i no només places enormes amb bars 

bancs i sense cap altra tipus d’activitat(PA_D2) 

El món! Suposo que intentaria crear un espai per educar, rollo escola però més didàctica (en 

teoria és per lo que serveix) (PA_D3) 

Faria més espais de relació i intercanvi... Vidilla! M’encantaria que els infants tornessin a jugar 

al carrer com es feia fa anys(PA_D4) 

Redefinir-los i abandonar la idea que el carrer és un eix de comunicació transitable per 

l’economia productiva (casa-feina-botiga-casa). (PA_D1) I redefinir-los pensant en totes les 

franges d’edat i amb totes les diversitats. (PA_D4) #putaespanya 

#ah,isobrencameresihifaltavidaicolors #ibars,quealprojectenohifaltinbars 

L’accessibilitat(PA_D2) 

Menys tràfic(PA_D2), més compartir amb persones i comunitat 

L’ús de l’espai per a quelcom més que transitar-hi de camí a algun lloc... (PA_D1) 

La llum, a vegades ve de gust passejar de nit, però fa por passar per segon a quins llocs per la 

foscor o la poca llum que hi ha(PA_D2) 

Que fossin pensats i fets per a les persones, accessibles i respectuosos. (PA_D3) 
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 Graella categorització 

Dimensions Observacions (O) Diari de camp (D) 
Entrevista 

semiestructurada (E) 
Paraules anònimes (PA) Cites (C) 

Concepcions de l’espai 

públic (D1) 

Al banc del meu costat hi ha tres 

persones grans, que estan prenent 

el sol i de tant en tant parlen, però 

amb veu molt baixeta. Fa tota la 

pinta que no és la primera vegada 

que estan en aquest banc, sinó al 

contrari. Aquest banc on estan 

sembla que sigui de la seva 

propietat, és una sensació molt 

estranya percebre això, però 

diríem que hi ha com una aura que 

et diu que aquell banc ja té 

propietaris. (O1_AC_D1) 

Quan els cotxes passen pel costat 

de la plaça les persones s’han de 

parar o amagar-se en alguna 

entrada d’un comerç, el carrer no 

té voreres i sembla que els cotxes 

tenen preferència. (O1_AC_D1) 

 

 

Ningú fa res fora del normal, 

tothom segueix unes normes que 

ningú sap qui les ha posat, però les 

persones segueixen com uns 

costums, per anar cap una direcció 

es posen a la dreta i per anar cap a 

l’altre a l’esquerra de la vorera 

 (O1_PO_D1). 

Hi veig tant la marca de 

l’ajuntament per tot arreu, el 

carrer és institucional 

(O1_PO_D1). 

En aquesta plaça al haver-hi tanta 

gent que passa, tantes botigues, 

tant de tot, em plantejo si em 

passa alguna cosa, algú 

m’ajudaria? Un espai amb molta 

gent és sinònim de seguretat? 

(O1_PO_D1) 

No ho havia fet mai això d’estar 

tanta estona en un banc sense cap 

objectiu concret, bé sí, estic 

observant, però sense esperar a 

ningú... Estic al·lucinant de les 

coses que pots veure... la gent és 

A partir de 2/4 de 9 és un carrer 

mort i de cara a hivern encara 

més, vull dir que a partir de les 8 

aquí no córrer ni el tato. O sigui 

que és qüestió de baixar 

persianes i quedar-te a dintre 

perquè el que et vindrà serà mal 

aire.  (E_PO_D1) 

A partir d’unes hores et ve 

l’últim tren de la Renfe, llavores 

clar les pintes que veus, no vol 

dir que siguin mala gent, però 

veus que hi ha gent que dius: 

Ostia! (E_PO_D1) 

És un lloc bastant cèntric... 

(E_PO_D1) 

Que és oberta, és una plaça que 

té molts llocs de sortida, molts 

carrers. []O sigui que el que més 

m’agrada és l’obertura de la 

plaça, la claror del sol, al migdia 

aquí a vegades toca el solet i et 

poses aquí a prendre el sol com 

Canviaria el control que no es 

veu normalment, però que hi és. 

(PA_D1) 

Menys normes, més llibertat 

(PA_D1) 

Que no hi ha color, per donar-hi 

vida i alegria. (PA_D1) 

La seva estructura classista, 

haurien de ser més integradora. 

(PA_D1) 

Els espais públics, com tot a la 

societat, estan estigmatitzats. Es 

com si els espais tinguessin una 

etiqueta que ens diu qui és que 

ho hauria d’utilitzar. A part 

d’això, està clar que els espais 

no estan pensats per a tothom. 

(PA_D1) 

Les prohibiciones (en referencia 

al juego, al uso del espacio en el 

que dependiendo de lo que 

quieras hacer necessitas un 

permiso, etc..), la utilización de 

Delgado fa una mirada al passat, 

on algunes obres clàssiques del 

pensament urbà de les dècades 

del 60,70 o fins i tot, del 80, 

l’element espai públic no 

apareix, i si ho fa és amb el nom 

de carrer. (pàg. 26) 

 

Delgado senyala que en les 

ciutats també hi hem d’afegir els 

discursos institucionals sobre les 

bones pràctiques ciutadanes i el 

conjunt de normatives que 

regulen les conductes de les 

persones que habiten els 

carrers. (pàg. 29) 

 
Delgado: Avui en dia les idees de 

ciutadania i espai públic serien 

exemples d’idees dominants, 

allò que Foucault en deia 

“modalitat pastoral del poder”, 

referint-se a allò que el 
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molt expressiva, amb la cara ho 

diuen tot. Molta gent va “amb la 

merda sota el nas”. (O1_PO_D1). 

 

Veure els balcons plens de vida fa 

goig i em sento més acollida. 

(O1_PG_D1)   

A cada terrassa del bar hi ha 

persones depenent de qui porta el 

negoci. Això és una característica 

que passa a altres llocs, ja que vas 

a donar suport o t’ajuntes per 

interessos. 

(O1_PG_D1)  

En aquesta plaça fa uns anys hi 

havia moltes baralles, la policia 

estava aquí cada dos per tres, ara 

no passa tant, però encara es 

poden veure bandes “conflictives” 

que ocupen els bancs cap al 

vespre. Al no haver-hi gaires 

botigues ni gaire activitat sento 

que de nit passaria bastanta por, 

sembla que durant la nit el carrer 

pari. (O1_PG_D1) 

Els carrerons del voltant de la 

plaça són un pixadero, he vist 

bastanta gent fer-ho, sempre a la 

nit, ho trobo d’un poc respecte, 

segurament no deuen sentir-se 

un llangardaix i ja està. 

(E_PO_D1) 

Manuel Delgado va dir que les 

places eren pel poble, eren els 

punts de trobada de la gent, 

(E_PO_D1) 

Pensem una plaça és per que la 

gent hi puguin fer ús i disfrute, 

llavors si una plaça hem de 

pensar de fer-hi algun tipus 

d’activitats que estigui 

adequada el màxim possible 

(E_PO_D1) 

La foscor et dona por, sobretot 

si ets gent gran o dona o noia,... 

per desgràcia és així, ojalà no 

digués això, si no digués això és 

que la cosa estaria ben 

arreglada, però per desgràcia és 

el que hi ha. (E_PO_D1) 

Que t’expulsa, t’expulsa perquè 

els comerços estan tancats, el 

carrer està brut, la gent que 

tenen gossos no respecten el 

mobiliari, és un cúmul de 

coses,... o sigui que vas veient 

que es va degradant però no per 

un sol element sinó per 

los bancos y parques. (PA_D1) 

Redefinir-los i abandonar la idea 

que el carrer és un eix de 

comunicació transitable per 

l’economia productiva (casa-

feina-botiga-casa). (PA_D1) 

L’ús de l’espai per a quelcom 

més que transitar-hi de camí a 

algun lloc... (PA_D1) 

 

 

pensament grec en deia “àgora” 

era un poder que s’exercia sobre 

un ramat d’individus diferenciats 

i diferenciables, o sigui, 

dispersos (pàg. 36) 

Delgado: L’espai públic hauria de 

ser un lloc on s’exercissin els 

drets d’expressió i de reunió 

com a formes de control sobre 

els poders i el lloc des del que 

aquests poders puguin ser 

qüestionats en els assumptes 

que ens afecten a totes (pàg.38). 

Delgado 2: a la hora de abordar 

científicamente lo social, 

tenemos ahí una cultura, en el 

sentido del conjunto de formas 

aprendidas que adoptan las 

relaciones sociales, en este caso 

marcadas por las reglas de 

pertinencia, asociadas a su vez a 

los principios de cortesía o 

urbanidad que indican lo que 

debe y lo que no debe hacerse 

para ser reconocido como 

concertante, es decir sociable 

(pàg 90). 
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gens connectats a la plaça, sinó no 

ho farien... espero! (O1_PG_D1). 

M’encanta fer aquesta 

investigació, em sento una mica 

observada perquè sembla que la 

gent sàpiga que estic fent, però 

m’agrada. Estic apreciant cada 

cosa que passa. La persona que 

m’ha dit Bon profit!, ha sigut com 

si mai m’haguessin dit res pel 

carrer. Tinc com un altre sensor 

que mai s’havia activat. És raro, 

però m’agrada! (O1_PG_D1). 

Les persones embruten el carrer, 

però al entrar en un bar o en un 

comerç no se’ls acudiria, sembla 

com si el carrer no fos de ningú i 

per tant, no hi haurà ningú que es 

pugui enfadar. No tirem les colilles 

al terra dels bars, o no escopim al 

terra dels comerços, però si al 

carrer. I és que per molt que 

passin persones a netejar tinc la 

sensació de que sempre està brut. 

(O1_PG_D1). 
 

No sembla que hi visqui molta 

gent en aquesta plaça, o si més no 

és la sensació que donen els 

balcons buits. Potser són pisos 

dormitori... (O1_AC_D1) 

diferents elements. (E_PO_D1) 

Perquè creus que els i les joves 

no venen a la plaça? J: Perquè 

no hi ha cap bar, aquí a la Plana 

de l’Om no hi ha cap lloc que els 

atragui []També perquè és una 

plaça de pas. []Els joves no 

tenen intimitat, no és una plaça 

acollidora. Visualment no tens 

res... (E_PO_D1) 

Per qui fem les places? Per la 

gent que hi viu, pensant amb la 

gent gran, que tenen problemes 

de mobilitat o per els nens? O 

ho fem perquè a l’hora de fer la 

foto sigui tot molt maco? 

(E_PO_D1) 

 

Peatonal, amb botigues, bars, 

però no bars nocturns, per 

facilitar el descans. Amb bancs 

per poder gaudir de la gent que 

passa i fer tertúlia. (E_PG_D1) 

Potser si que les ciutats són de 

ritme frenètic i que els nens 

solen anar a ritme dels adults, 

amb massa activitats extra 

escolars per sospesar els horaris 

Como toda sociedad, la que 

conforman los usuarios de un 

espacio urbano está regida por 

un principio clasificatorio. Por 

medio de éste, los viandantes 

asignan intenciones, evalúan 

circunstancias, evitan roces y 

choques, intuyen motivos de 

alarma, gestionan su imagen e 

interpretan la de los otros, 

pactan indiferencias mutuas, se 

predisponen para coaliciones 

provisionales (pàg. 130) 

Jacobs: Cuando la gente dice 

que una Ciudad o una parte de 

la misma es peligrosa o que es 

una jungla, quiere decir 

principalment que no se siente 

segura en sus aceras.  (pàg.55). 

La inseguridad pronto se 

relaciona con la barbarie y la 

pobreza que motivan 

semejantes temores, pero no es 

una lacra exclusiva de los barrios 

bajos.  

Jacobs: Una calle muy 

frecuentada tiene posibilidades 

de ser una calle segura. Una 
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Sembla que els espais siguin 

propietat de les persones, he 

tingut la sensació de molestar als 

avis que estan en el banc, només 

els hi falta una bandera per 

senyalar que la plaça és seva. 

(O1_AC_D1). 

No em sento massa segura en 

aquesta plaça, tinc la sensació que 

ningú mira a ningú, que és un 

espai de pas. Els balcons buits fan 

una sensació de peli de por... jaja 

A la nit no baixo aquí ni de broma. 

(O1_AC_D1). 

Em dona la sensació de que el 

carrer ha perdut la identitat, que 

segons els espais privats que hi ha 

a prop és una cosa o una altra. Els 

barris o carrers on no hi ha 

comerços ni botigues no tenen cap 

atractiu per a ningú. (O1_AC_D1). 

 

 

 

de treball dels seus pares, la 

conciliació familiar a espanya 

està molt per sota d’altres 

països. Si partim d’això, els  

infants que viuen a pobles o 

ciutats petites gaudeixen més de 

la se va infància, hi ha mes parcs 

i més vida al carrer, sense 

aquella por que es pot tenir en 

una ciutat com Barcelona per 

exemple. (E_PG_D1) 

 

A les tardes estan tots els bancs 

com un ou i a l’hivern més al 

dematí perquè hi toca el sol. És 

una qüestió horària, més que 

res. (E_AC_D1) 

Home, a mi m’agrada molt 

aquesta plaça, tot s’ha de dir. Els 

arbres són el millor. Van posar-

hi també aquest terra vermellós, 

així com pintat, que dius: ah 

mira! Però fa 20 o 30 anys que 

està fet. I alguna cosa que no 

m’agrada... És difícil dir que vols 

canviar. És clar, a mi m’agrada 

molt que els cotxes no puguin 

passar però entenc que la gent 

calle poco concurrida es 

probablemente una calle 

insegura. […] Una calle segura 

debe de reunir tres cualidades: 

1. Debe haber una neta 

demarcación entre lo que es 

espacio público o privado, no 

pueden emborronarse, como 

sucede generalmente en los 

barrios residenciales. 

2. Siempre ha de haber ojos que 

miren a la calle, ojos 

pertenecientes a personas que 

podríamos considerar 

propietarios naturales de la 

calle.  

3. La acera ha de tener usuarios 

casi constantemente, para 

añadir mas ojos a los que 

normalmente miran la calle.  

Nadie disfruta sentándose en un 

banco o mirando por la ventana 

para contemplar una calle vacía. 

(pàg. 61).  

Jacobs: La estructura social de 

las aceras depende, al menos 

parcialmente, de los que 

podríamos llamar personajes 



 

112 

quan han de venir aquí a buscar 

uns bolquers, i ara parlo des del 

punt de vista d’aquí, carregats i 

això, doncs bé... (E_AC_D1) 

Una plaça hauria de ser un punt 

de trobada. Llavors jo el que 

més trobo a vegades és el tema 

del mobiliari urbà o lo del verd, 

amb un clima com Manresa, 

però és clar aquests arbres han 

crescut amb 100 anys, no pots 

posar-los de cop. (E_AC_D1)   

Si parlessis amb el meu home et 

diria: fer grans places. El seu 

ideal seria la plaça de Vic, que jo 

no li veig res, és com un sorral. 

(E_AC_D1)  La plaça Sant 

Domènech jo la trobo molt grisa, 

molta pedra, molt dura. Sort de 

la font, sort de l’aigua, aquí si 

que és veritat que sort de 

l’aigua. Això si és un espai que 

es pot fer servir... poden posar 

des de paradetes el dia de la 

fira, fins a una actuació amb un 

entarimat i cadires, i allà és pot 

fer el que vulguis. (E_AC_D1) 

Clar potser que aquí al estar 

públicos autodesignados. 

Personas que mantienen un 

contacto frequente con un 

amplio círculo de personas y lo 

suficientemente interesados 

como para convertirse en 

personajes públicos.  
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ocupat tota la tarda per gent 

gran els joves ja no hi venen. 

Clar, una mare amb una 

criatura... Aquí en aquesta plaça 

no s’hi quedarà... La gràcia és 

com a molt pujar un tros del 

monument del Clavé, enfilar-se, 

donar voltes i tornar a baixar. Un 

altre problema és que passen 

cotxes, sobretot amb nanus te 

n’adones, aquí els nens poden 

córrer però et poden baixar 

cotxes pels tres carrers i no és 

una cosa segura. I aquí més avall 

van treure les voreres i 

comparteixes espai amb els 

cotxes. Com passi un camió gros 

t’has d’aturar i esperar-te. 

(E_AC_D1) 

 

 

Categoria  Observacions (O) Diari de camp (D) Entrevista 

semiestructurada (E) 

Paraules anònimes (PA) Cites (C) 

Urbanisme (D2) Una persona cega travessa la 

plaça fent molt soroll amb el 

bastó i xoca amb un banc, palpa 

tot el contorn del banc amb el 

bastó i segueix caminant. 

Els bancs d’aquesta plaça no estan 

col·locats en bon lloc, estan al mig 

del pas i són individuals, no pots 

seure amb un grup de persones, 

sembla que siguin només per 

Sembla que allà al carrer Sant 

Miquel hi hagués un mur, 

digues-li com vulguis, que la 

gent no puja. No hi ha res, tret 

de si hi ha Mediterrània o la Fira 

Les aglomeracions, en el cas 

d’alguns espais, i m’agradaria 

que hi haguessin més espais 

peatonals (PA_D2) 

Que estiguessin adaptats 

Delgado: Para urbanistas, 

arquitectos y diseñadores, 

espacio público quiere decir hoy 

vacío entre construcciones que 

hay que llenar de forma 
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(O1_PO_D2) 

 

Al fanal hi ha pintades amb el 

símbol feminista, el de la lluita 

obrera i el de la independència. 

(O1_PG_D2)    

Marxo pel Carrer del Camp 

d’Urgell i està ple de pintades, 

les mateixes pintades que hi 

havia al fanal estan repetides i 

repetides fins que s’acaba el 

carrer. (O1_PG_D4)   

descansar una estona i no per 

passar-hi la tarda. (O1_PO_D2). 

Veient la persona cega que ha 

ensopegat amb el banc penso en 

un amic meu que també és cec i 

que molt sovint m’explica totes les 

dificultats que hi ha. Com per 

exemple comerços que posen 

cartells a fora al carrer, a l’alçada 

del cap de les persones, i que per 

tant no poden trobar-ho amb el 

bastó,.. (O1_PO_D2). 

 

Crec que els bars ajuden a que el 

carrer durant la nit sigui més 

segur, ja que fan que hi hagi 

persones que vigilen. (O1_PG_D2). 

Es nota que per aquesta plaça no 

hi ha gaires cotxes, he vist molts 

cops a gent jugant a futbol o 

infants corrent sense vigilància, 

crec que es persones que passen 

pel costat de la plaça vigilen 

bastant. (O1_PG_D2). 

 

 

Els cotxes que passen pel costat 

van bastant ràpid tot i que sigui un 

carrer estret i mig peatonal, trobo 

molt fort que els cotxes tinguin 

de l’Aixada, la gent té una tirada, 

però per la rutina normal la gent 

baixa però no puja. Llavors no 

diguem que el Carrer Alfons XII 

està abandonat de la mano de 

dios. (E_PO_D2) 

Les places no estan adequades 

per fer aquest tipus d’eventos, 

perquè tot son impediments 

urbanístics, com que la gent no 

hi pot accedit, no hi ha presa de 

corrent. Llavors quan un 

arquitecte dissenya una plaça ho 

fa pel seu gust visual però no 

pensa quin ús social s’ha de fer 

en aquesta plaça. (E_PO_D2) 

Fer una cosa aquí al migdia és 

inviable perquè si és un dia que 

fot una calor terrible, com ho 

fas? Llavors si l’ajuntament o qui 

sigui pensés de posar-hi un 

toldo, ja que és una cosa fixe 

que la pots fer córrer i treure, 

amortiguaries la calor que fa a la 

plaça, tindries ombra i podries  

fer un acte a les dues del migdia. 

(E_PO_D2) 

una presa de corrent, tindré 

(PA_D2) 

Doncs eliminaria la calçada per a 

vehicles i ho faria peatonal 

tot(PA_D2) 

Més accessible per a tothom!!! 

(PA_D2) 

També pensant en les persones 

amb mobilitat reduïda, moltes 

vegades l’espai públic no està 

pensat per elles i no podem 

accedir a alguns llocs per falta 

de rampes, passamans... 

(PA_D2) 

La mobilitat per a totes aquelles 

persones amb algun tipus de 

discapacitat(PA_D2) 

Canviaria l’arquitectura hostil i 

agressiva, per espais més 

acollidors que propiciïn la 

interacció en comunitat. 

(PA_D2) 

Més verds, més bancs(PA_D2) 

Accessibilitat(PA_D2) 

Que fos accessible per a 

tothom(PA_D2) 

Que prioritzessin espais 

naturals(PA_D2) 

Menys espai de trànsit pels 

adecuada a los objetivos de 

promotores y autoridades, que 

suelen ser los mismos, por cierto 

(pàg. 19).  

 
Delgado: Sabemos que es otra 

morfología – la social – la que 

tiene siempre la última palabra 

acerca de para qué sirve i qué 

significa un determinado lugar 

construido (pàg. 83).  

 

Jacobs: Los conflictos entre 

peatones y vehículos en las 

calles de una ciudad surgen 

principalmente por la 

abrumadora cantidad de 

vehículos, a los que se sacrifican 

gradual y firmemente las 

necesidades de los peatones. El 

problema de la dominación 

vehicular no es exclusivamente 

un problema relativo a los 

automóviles. […] Siempre que 

tengo oportunidad observo 

cómo la gente utiliza las calles 

peatonalizadas. No salen al 

centro de la calzada y se 
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prioritat. He vist més d’una 

persona que s’ha enfadat per això, 

però no ho han externalitzat, 

només els hi ha canviat la cara. Fa 

enfadar, és normal... (O1_AC_D2). 

Me n’he adonat que les tres places 

que observo formen part de 

carrers, no són ben bé places 

quadrades, sinó que semblen buits 

entre carrers que mica en mica 

han anat omplint (O1_AC_D2) 

aigua, punt de neteja, les 

papereres, això ho trobes molt a 

faltar, buscar un altre tipus de 

mobiliari, les faroles, aquests 

colors i això. La font que la 

tenen un pèl deixada... 

(E_PO_D2) 

Clar, sap greu perquè és un punt 

neuràlgic del barri antic on passa 

molta gent i moltes històries i 

veus que sí, que està una 

miqueta deixada de la mà de 

déu. (E_PO_D2) 

Més llum, sobretot més llum. 

Més il·luminació, això és el 

principal. És una plaça que a 

més a més en un cantó de plaça 

no hi ha cap tipus de comerç, els 

comerços fan molta llum... A 

l’altre banda n’hi ha quatre, que 

dos ja han tancat. Llavors és una 

plaça fosca. (E_PO_D2) 

Clar a mi això rovellat pot ser de 

molt disseny, però per a mi és 

una merda. O les baranes 

d’alumini poden ser molt 

maques però quan porten dues 

hores a ple sol a veure qui és el 

cotxes i molt més per patinets, 

bicicletes, i espais grans i 

agradables per vianants. 

Clarament separats dels vials per 

bicis/patinets i del trànsit rodat. 

(PA_D2) 

A vegades no es tenen en 

compte les necessitats de les 

persones i es tornen espais amb 

poca accessibilitat per un 

nombre, no sempre reduït, de 

persones. (PA_D2) 

Més espai natural... prats, 

jardins al mig de la 

ciutat(PA_D2) 

Més il·luminació, més espai per 

les vianants, espais comunitaris i 

sostenibles que arribin a les 

necessitats de les habitants. En 

definitiva pensat per les 

persones que hi vivim. (PA_D2) 

Adaptaria els espais per tal que 

fossin accessibles per a tothom, 

tant en les barreres 

arquitectòniques de construcció 

que existeixen(PA_D2) 

Tinguessin més present la natura 

com un element important 

complacen en ser por fin reyes 

de la calle. Permanecen en las 

aceras (pàg. 385).  
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maco que hi fica la mà allà 

sobre, dius: Ostia! Com crema 

això. Lluent de collons, però fica-

hi la mà allà i... (E_PO_D2) 

Fem les coses accessibles. Si fem 

una cosa nova, pensem en 

tothom, que ningú es quedi 

exclòs. És el mínim. Llavors si no 

et ve gent, podem estudiar-ho. 

Però com a mínim que el lloc 

sigui per a tothom. Les 

papereres... Les papereres que 

tenim aquí a Manresa són molt 

maques, però quan fa vent la 

bossa surt i tota la merda que hi 

ha dins s’escampa pel carrer. 

(E_PO_D2) 

Sobretot que tinguéssim llocs 

per deixar els cotxes i que 

tinguéssim uns busos llançadora 

que et portessin al centre, i que 

això fos públic, que no costés 

res. (E_PO_D2) 

 

Vull mes gent passejant i que 

tinguem el costum d’anar a peu 

a tot arreu. Manresa no es tan 

gran com per no caminar. 

(PA_D2) 

Que fossin de veritat per 

tothom. Més espais que 

afavoreixin la reunió de 

persones, parcs, bancs... etc. I 

tenint en compte el disseny 

universal. (PA_D2) 

Fer-los accessibles per a 

tothom(PA_D2) 

La il·luminació de nit(PA_D2) 

Els bancs individuals, perquè 

puguin estar més còmodes. 

(PA_D2) 

Arquitectura perquè doni espai 

per tal de poder fer comunitat, 

donar seguretat a les persones 

perquè puguin sentir-se a gust, 

promoure espais per teixir 

aliances amb lxs veïnxs, entre 

d’altres. Bàsicament fer de 

l’espai que teòricament ha de 

ser de totxs un espai que 

promogui cures i seguretat. 

(PA_D2) 

Places i jardins. Flors i arbres. 

(PA_D2) 

Llum i ombra. (PA_D2) 

Una mica de natura, una mica 
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(E_PG_D2) 

Manresa es diferent també a tot 

això ja que tenim una carència 

brutal en espais públics 

adequats per infants. Nomes als 

voltants de la Plaça Gispert hi ha 

3 parcs, el seu estat es 

lamentable i es impossible que 

em puguin gaudir. (E_PG_D2) 

Més carrers tallats al tràfic seria 

genial.  

Crec que el que es necessita al 

barri vell es que els cotxes no 

passin. (E_PG_D2) 

 

El que va canviar molt és això, 

els cotxes i realment quan van 

posar bancs nous va ser un punt 

de trobada però sobretot de 

gent gran. 

Llavors des de fa menys, el fet 

d’haver obert dos bars, un des 

de fa menys, i l’altre des de fa 

poc. El fet d’haver obert aquests 

bars i posar taules a la plaça, 

això fa que això sigui un punt de 

trobada més nocturn i més 

juvenil, perquè venen a sopar. 

menys d’automòbils(PA_D2) 

L’accessibilitat(PA_D2) 

Posaria algun parc, alguna zona 

verda (PA_D2) 

Fer-los accessibles per tothom 

(PA_D2) 

L’accessibilitat per a tothom 

(PA_D2) 

Aconseguir que tot el material 

fos natural i treure tot el plàstic 

(PA_D2) 

Que hi pogués accedir tothom 

(PA_D2) 

Més zones verdes, menys 

vehicles... (PA_D2) 

Jo canviaria la distribució 

urbanística en funció de control, 

és a dir, els parcs per a infants 

rodejats per tanques de ferro o 

fusta; els bancs que hi poden 

haver també són individuals o 

per a un petit nombre de 

persones... Aquesta distribució 

urbanística impedeix les 

relacions humanes i limita 

l’espai de socialització. (PA_D2) 

Que n’hi hagin més, i més verds 

(PA_D2) 
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(E_AC_D2) 

Per exemple, quan es va obrir 

l’Abacus, aquí més avall, també 

es va començar a notar que la 

gent transitava molt més, i això 

va fer que hi hagués més 

moviment de gent més jove o de 

pares que van a comprar. 

Segons els comerços que obren 

es veuen canvis i es nota. 

(E_AC_D2) 

Ara s’ha renovat una mica el 

parc de lloguer, que són els 

edificis que hi ha a la paret 

d’aquí el Carrer Urgell. Aquí 

sobre també han reformat algun 

pis, i d’altres de la plaça també, i 

han posat pisos de lloguer. 

Llavors això fa que també hi hagi 

gent jove, bé joves... de 40 anys. 

(E_AC_D2) 

Això ara ho vivim molt, amb això 

de que tenim nets petits, i ho 

veus i te n’adones... Te 

n’adones, per exemple de les 

dificultats d’anar pels carrers, de 

les barreres arquitectòniques, el 

fet de que no pots deixar anar 

Molt més verd i amplis, no 

cotxes (PA_D2) 

La il·luminació d’alguns carrers, 

les voreres més grans, canviaria 

el ciment per espais verds, més 

transitables i pensats pels 

vianants, espais amplis i 

integrats, pensats per famílies i 

pels gossos i menys transitats 

per vehicles (PA_D2) 

A les ciutats cotxe fora i tot 

peatonal (PA_D2) 

Millorar zones públiques 

destinades a diferents usos, i no 

només places enormes amb bars 

bancs i sense cap altra tipus 

d’activitat (PA_D2) 

L’accessibilitat (PA_D2) 

Menys tràfic (PA_D2) 

La llum, a vegades ve de gust 

passejar de nit, però fa por 

passar per segon a quins llocs 

per la foscor o la poca llum que 

hi ha (PA_D2) 
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un nen perquè perilla, de que no 

pots pujar enlloc sol, de que... i 

dels gronxadors seria tot un 

estudi. Els gronxadors de 

vegades són per nens més 

grans,... però això ja seria un 

altre treball. (E_AC_D2) 

R: Creus que és important 

l’urbanisme en la creació 

d’espais educatius i 

comunitaris? 

T: Seguríssim, seria de les coses, 

allò que poden canviar el món. 

Segur que si hi hagués gent que 

estigués treballant amb unes 

idees clares i coneixent bé les 

necessitats de les persones que 

faran servir aquells espais. 

(E_AC_D2) 

A mi em costa molt imaginar 

coses impossibles, perquè te 

n’adones també de que el que 

t’agradaria potser la gent també 

te unes necessitats que també 

és una putada.  

A mi em molesten totes les 

places que s’estan fent de 

ciment, potser podrien tenir una 
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mica més d’imaginació i que 

realment siguin un punt de 

trobada. Jo això de la plaça 

dura... no. (E_AC_D2) 

 

 

Categoria  Observacions (O) Diari de camp (D) Entrevista 

semiestructurada (E) 

Paraules anònimes (PA) Cites (C) 

Usos de l’espai públic 

(D3) 

Hi ha un cartell per recordar la 

memòria de la plaça però està 

tapat per una moto i no s’acaba 

de veure bé. (O1_PO_D3) 

Dos nois joves de pell fosca 

omplen dues garrafes d’aigua a 

la font, un d’ells està més 

nerviós i mira als cantons per 

saber qui els està observant. 

(O1_PO_D3) 

Hi ha un canvi constant de 

persones que s’asseuen als 

bancs, la majoria gent gran.  

Un home omple garrafes a la 

font. Va amb un carro de la 

compra carregat de garrafes 

buides i mentre es van omplint 

es posa a parlar amb un altre 

home que està assegut just al 

Fem servir els carrers per anar a 

comprar, per portar la canalla a 

l’escola, per anar a la feina,... però 

veig a poques persones que 

estiguin gaudint del sol que fa 

(O1_PO_D3). 

La imatge del carrer és trista, no 

veig a persones felices, veig 

moviments del cos que denoten 

estrès, avorriment,... (O1_PO_D3). 

Les papereres que hi ha a la plaça 

estan plenes fins a dalt i la gent hi 

segueix tirant coses, com si 

estiguessin fent una piràmide, 

estic convençuda que si caigués 

tota la pila de basura ningú la 

recolliria (O1_PO_D3). 

 

Algunes de les pintades que hi ha 

al carrer crec que embruten, si que 

diuen coses de la gent que ho fa, 

El que veig que ha canviat més 

és el sentit de la gent, en sentit 

de que els manresans vagin a 

passejar i això, això trobo que 

s’ha perdut bastant. Primer 

perquè de la Plana en amunt, el 

carrer Sant Miquel el comerç no 

existeix, i vas veient això que la 

gent quan passen pel carrer del 

Born, arriben aquí davant de la 

Plana, giren i tornen pel carrer 

altre vegada, no pugen cap al 

carrer Sant Miquel, i la gent que 

baixa pel carrer Nou, en 

comptes d’anar cap al carrer 

Sant Miquel amunt, van cap al 

carrer del Born.(E_PO_D3) 

Entre setmana, als matins molta 

gent gran, gent que porten els 

Que la gent tingui més en 

compte l’altre, a l’hora de 

circular, amb la gent que (per 

desgràcia) viu als carrers, de 

recollir les merdetes dels 

gossos... És a dir, més civisme 

perquè els llocs públics es 

puguin considerar de 

tothom.(PA_D3) 

Molts locals buits i fets pols, els 

faria arreglar i els hi donaria vida 

per obrir nous negocis, del rollo 

com hi havia antigament i donar 

més vida al barri, i moltes 

plantes també. (PA_D3) 

Que no siguin tant excloents i 

que se’n pugues fer un ús lliure i  

responsable(PA_D3) 

Veig necessària una inversió 

Delgado 2: El viandante 

convierte los lugares por los que 

transita en una geografía 

imaginaria hecha de inclusiones 

o exclusiones, de llenos y vacíos, 

heterogeniza los espacios que 

corta, los coloniza 

provisionalmente a partir de un 

criterio secreto o implícito que 

los clasifica como aptos y no 

aptos, en apropiados, 

inapropiados e inapropiables 

(pàg. 71).  

 

Jacobs: Las calles de las ciudades 

sirven para muchas coses aparte 

de para transportar vehículos; y 

las aceras de las ciudades – la 

parte peatonal de las calles – 
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banc del costat de la font. 

(O1_PO_D3)   

Canvio de banc perquè veig que 

n’hi ha un que li comença a 

tocar el sol. (O1_PO_D3) 

Les persones que s’asseuen en 

els bancs d’aquesta plaça no s’hi 

estan massa estona, la que més 

potser 5 minuts, sembla que 

estiguin agafant forces per pujar 

el carrer Sant Miquel que fa 

molta pendent. (O1_PO_D3) 

 

Hi ha dos cotxes aparcats al mig 

de la plaça que em tapen una 

mica la visibilitat (O1_PG_D3)   

La terrassa de la teteria s’omple, 

tot són homes d’origen magrebí 

i la majoria estan mirant el 

mòbil. Dos d’ells sembla que 

mirin una sèrie des del mòbil i se 

sent una mica des del banc de la 

plaça. (O1_PG_D3)    

La majoria de persones 

assegudes a les terrasses miren 

el mòbil. (O1_PG_D3)    

Es comença a veure bastanta 

gent jove i infants que travessen 

però trobo més bonic pintar un 

mural, pensar que pintaràs, donar 

sentit a allò que fas... Guixar un 

símbol a la paret mal fet, per mi és 

embrutar, però és la meva opinió 

(O1_PG_D3). 

 

Els avis fan ús d’aquests bancs com 

si fossin el sofà de casa seva, 

m’encanta veure com les persones 

gaudeixen del carrer. Crec que són 

les primeres que veig que estan al 

carrer sense cap objectiu 

relacionat amb el consum 

(O1_AC_D3). 

 

fills o nets a escola i a la tarda a 

partir de 2/4 de 6 veus el 

moviment de que la gent van 

amb els nens que tornen de 

l’escola cap a casa. A partir de 

les 6 o 2/4 de 7 doncs la gent 

que surt de treballar, van a 

passejar, a veure botigues o 

aparadors i ja està. Això és entre 

setmana .(E_PO_D3) 

Però aquí a la plaça no s’hi 

paren. Aquesta plaça no és una 

plaça on s’hi fiquin borratxos, 

per dir-ho d’alguna manera, o 

gent a demanar, no... Ara pel 

carrer del Born potser si, però a 

la plaça en concret mai veuràs 

tipus de gent així. Sempre hi ha 

avis, gent gran, famílies amb els 

nanus i això,... però no hi ha un 

ambient que enrareixi, com a 

altres places... (E_PO_D3) 

Petar la xerrada i fer cua al 

Muak. Passegen tranquil·lament, 

queden aquí... També és un 

punt de trobada []És un punt de 

trobada, perquè està a prop de 

la Renfe, pots anar cap a 

econòmica pel 

manteniment(PA_D3) 

Suposo que intentaria crear un 

espai per educar, rollo escola 

però més didàctica (en teoria és 

per lo que serveix) (PA_D3) 

Que fossin pensats i fets per a 

les persones, accessibles i 

respectuosos. (PA_D3) 

sirven para muchas coses a 

parte de para transportar 

peatones. [...] En sí misma, una 

acera urbana no es nada. [...] 

Cuando las calles de una Ciudad 

ofrecen interés, la ciudad entera 

ofrece interès; cuando 

presentan un aspecto triste, 

toda la ciudad parece triste 

(pàg.55).  
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la plaça, deu ser l’hora de 

sortida de l’escola que hi ha al 

cap del carrer Sant Francesc. 

(O1_PG_D3)    

 

Per els carrers dels voltants hi ha 

molta circulació de gent, que 

sembla que vagin a treballar, 

d’altres se les veu més 

tranquil·les amb mode passeig. 

Però hi ha molt poca gent que 

s’aturi als bancs de la plaça. 

(O1_AC_D3) 

De tant en tant passen cotxes 

per la zona de vianants i les 

persones que caminen per allà 

s’han d’apartar o aturar. 

(O1_AC_D3) 

Passen una dona i un nen d’uns 

5 anys, el nen s’intenta enfilar al 

monument de l’Anselm Clavé 

però la dona no el deixa. Ell 

insisteix fins que la dona l’ajuda 

a pujar, però no ho aconsegueix 

perquè és massa alt. La dona li 

ensenya un objecte que porta al 

cotxet i així aconsegueix seguir 

el camí. Marxen de la plaça. 

Hi ha moltes persones grans en 

aquesta plaça, algunes com els 

homes que hi ha al banc que s’hi 

passen molta estona i d’altres 

que només hi són de pas. 

l’Ajuntament, que aquí que 

allà... .(E_PO_D3) 

L 

a gent té aquests bars com a 

punt de reunió i de fer barri. 

(E_PG_D3) 

Encara que quedi potser estrany 

de dir, el que més es fa en 

aquest barri es reunir-se als 

bars. Per trobar-se amb la gent. 

Parlar del dia a dia, dels 

problemes de cadascú, del barri 

en general.....una mica punt de 

trobada. (E_PG_D3) 

 

Aquí és fer-la petar, és un lloc de 

trobada. S’hi passen tota la 

tarda de l’estiu, que fa una calor 

horrorosa, però és clar, suposo 

que comparat amb el que tenen 

a casa doncs estan més bé. 

(E_AC_D3) 
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S’aturen en algun banc a 

descansar o van a la farmàcia i 

es queden parlant a la porta 

amb altres persones conegudes. 

Ni rastre de gent jove, però 

també s’ha de dir que és horari 

escolar. (O1_AC_D3) 

 

Categoria  Observacions (O) Diari de camp (D) Entrevista 

semiestructurada (E) 

Paraules anònimes (PA) Cites (C) 

Participació, relacions i 

comunitat (D4) 

Algunes de les persones dels 

comerços estan al carrer perquè 

no tenen clientela. (O1_PO_D4)   

El primer banc que observo hi ha 

dos homes grans amb els cabells 

blancs que parlen en veu alta i 

tota la plaça pot seguir la 

conversa, estan parlant d’una 

dona de manera despectiva i fins 

i tot hi ha persones que passen 

pel voltant que se’ls mira amb 

mala cara. (O1_PO_D4) 

Una dona gran saluda a una 

altra dona i un home que es fan 

dos petons. Parlen amb veu alta 

i sembla que la conversa els 

preocupi. (O1_PO_D4) 

Un home i una dona d’uns 60 

anys es barallen i la dona diu 

L’actitud que ha tingut la noia de 

la botiga al llençar l’aigua amb 

sabó per tota la plaça ha estat 

egoista, ja que no ha pensat en 

que per aquella plaça hi passava 

gent i que podien relliscar. 

(O1_PO_D4) 

Aquesta plaça és com la dels 

“pijos” de Manresa, sembla que 

per aquí només puguin obrir 

comerços de gent rica, no veuràs 

una botigueta de proximitat. 

(O1_PO_D4). 

Les persones que habiten aquesta 

plaça estan bastant al centre de 

l’ordre simbòlic dominant, si que a 

vegades veus persones que no ho 

estan, com per exemple els dos 

nois que han vingut a buscar aigua 

de la font amb garrafes, però 

segurament venen perquè en 

Crec que s’ha de donar veu i vot 

a les generacions futures i quan 

estem parlant de quin Barri 

Antic tenim, de quin Barri Antic 

volem i tot això, s’ha de donar 

veu i vot a aquelles entitats que 

encara hi ha aquests quatre 

joves que son voluntaris i que 

estan fent coses, i recolza’ls, ja 

no tant econòmicament, sinó 

dir: Ostia!, quina plaça voleu? 

Com voleu que sigui el Barri 

Antic? Que voleu perquè la gent 

com vosaltres visqui al Barri 

Antic? Quin tipus de comerç 

voleu incentivar?  Ha de ser el 

jovent, que a la fi i al cap és el 

que ha de tirar la ciutat 

endavant, són les noves 

El problema no és l’espai sinó 

l’actitud col·lectiva de cridar 

massa i no tenir en compte les 

persones que tens al 

voltant(PA_D4) 

Espais més de totes i per a totes 

ja que hi ha col·lectius que 

prenen molt protagonisme. Per 

exemple, en alguna ocasió en 

places s’ha prohibit als infants 

jugar a pilota perquè poden 

molestar a les persones que 

estan assegudes a les terrasses 

dels bars. Una altra cosa que se 

m’acudeix és que els homes 

prenen molt protagonisme als 

carrers, de nit és molt més 

evident quan les noies tenim por 

a anar pel carrer soles. En les 

Delgado: El papel de los 

gobiernos es inculcar una 

jerarquización de los valores y 

de los significados, una 

capacidad de control sobre su 

producción y distribución, una 

capacidad para lograr que 

lleguen a ser influyentes, es 

decir, para que ejecuten los 

intereses de una clase 

dominante, y que lo hagan 

además ocultándose bajo el 

aspecto de valores 

supuestamente universales (pàg. 

33-34).  

Delgado: De tal manera la 

dominación no sólo domina, 

sino que también dirige y 

orienta moralmente tanto el 
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cridant: En la vida he visto un tio 

igual, i se’n va a pas ràpid. 

L’home mira als costats per si 

algú estava veient la situació i 

segueix a la dona amb molta 

calma i molt lent. (O1_PO_D4) 

Una treballadora d’un comerç 

tira l’aigua bruta d’haver fregat 

als peus d’una de les faroles, 

però com que la plaça no és de 

terra, l’aigua corre per tota la 

plaça i la deixa tota molla i plena 

de sabó. (O1_PO_D4) 

Les persones que passen per la 

plaça esquiven tot el mullader 

que ha fet aquesta noia i fins i 

tot hi ha gent gran que li costa 

esquivar-ho. (O1_PO_D4) 

 

Als balcons dels edificis hi ha 

objectes diferents. En un d’ells 

una bicicleta infantil, un altre 

està ple de cactus, en quatre 

balcons hi ha roba estesa i en 10 

més plantes de tot tipus. Els 

balcons de sobre l’Alzina són un 

espai d’entitats 

independentistes i d’esquerres i 

altres places no hi ha font. 

(O1_PO_D4). 

 

Els canvis en aquesta plaça són 

molt lents, durant tota 

l’observació casi que hi ha hagut 

les mateixes persones i no ha 

canviat res. (O1_PG_D4)   

El fet de que els comerços tanquin 

i no aguantin més d’1 any a la 

plaça té a veure amb la idea que es 

té de l’espai? (O1_PG_D4) 

Les persones que estan en aquesta 

plaça tenen un ritme diferent a les 

altres, al no haver-hi comerços fa 

que les activitats que fan en 

aquesta plaça no estiguin 

relacionades amb el consum i el 

capitalisme. (O1_PG_D4) 

 

 

 

generacions. (E_PO_D4) 

Si tu tens un col·lectiu de nanus 

joves que estan fent art, estan 

fent coses, no ho sé ... Els hi 

dons aquesta oportunitat de 

transmetre-ho a la ciutat... 

(E_PO_D4) 

R: A la Plana de l’Om creus que 

hi ha comunitat, que hi ha barri? 

J: No, no, no, primera perquè la 

gent que tenen les botigues a la 

Plana de l’Om, la majoria no 

viuen aquí al barri i tampoc, la 

poca gent que pugui viure aquí a 

la Plana de l’Om... Viure-hi viure-

hi no crec que hi visqui ningú. Si 

hi viu algú, una dues tres 

persones, ningú més. (E_PO_D4) 

Aquí no hi ha gent que siguin de 

tota la vida del barri o gent jove 

que visqui aquí... Aquest caliu de 

barri no hi és. (E_PO_D4) 

R: Quina importància creus que 

té la participació en l’espai 

públic? 

J: Molta, evidentment. 

(E_PO_D4) 

Clar és el que diem sempre del 

festes de barris (igual que en les 

discoteques o sales de música) 

els homes tenen més 

protagonisme que les dones. 

(PA_D4) 

Espais x compartir, parar-te... 

(PA_D4) 

Faria canvis que fomentessin les 

relacions socials(PA_D4) 

La suciedad(PA_D4) 

Canviaria el comportament de 

molta gent(PA_D4) 

Les barreres comunicatives. 

Potenciaria els espais en el que 

tothom pugui accedir sense cap 

barrera ni sense sentir-se exclòs. 

(PA_D4) 

Espais públics que fomentin les 

relacions 

intergeneracionals(PA_D4) 

Per exemple, els lavabos públics, 

doncs que siguin unisex, espais 

habilitats x tothom ja sigui x la 

gent amb diversitat funcional..., 

que hi hagués llum x les nits, és 

a dir, quan tornem a casa per les 

nits les faroles haurien d’estar 

enceses, perquè ens trobem que 

pensamiento como las acciones 

sociales (pàg. 35).  

 

Giuliani Sarkozy (Delgado): Por 

mucho que se presentan en 

nombre de la “convivència”, en 

realidad se trata de actuaciones 

que se enmarcan en el contexto 

global de “tolerancia cero”. 

Delgado: Se trata de la 

generación de un auténtico 

entorno intimidatorio, ejercicio 

de represión preventiva contra 

sectores pauperizados de la 

población: mendigos, 

prostitutas, inmigrantes (pàg. 

49) 

Jacobs: La paz pública de las 

ciudades no tiene por qué 

garantizarse de manera esencial 

por la policía, por muy necesaria 

que sea. Esta paz ha de 

garantizar-la principalmente una 

densa casi inconsciente red de 

controles y reflejos voluntarios y 

reforzada por la propia gente 

(pàg.58).  

Jacobs: Cuando alguien ve un 
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hi ha moltes banderes 

independentistes i de la PAHC. 

(O1_PG_D4)   

Tres noies joves s’asseuen al 

meu costat i parlen de la 

manifestació feminista que va 

tenir lloc ahir a Manresa. Pel 

que sento són simpatitzants del 

col·lectiu feminista de la ciutat. 

(O1_PG_D4)    

L’home que descarregava marxa 

i em diu: “Bon profit”. M’estic 

menjant un entrepà. 

(O1_PG_D4)    

Passa una cartera i saluda a les 

persones amb les que es creua, 

podrien ser del barri o 

simplement casualitat. 

(O1_PG_D4)   

A l’entrada d’El Pardal hi ha dos 

homes grans que ara 

s’escridassen fins que un se’n 

cansa i entra dins del bar. 

(O1_PG_D4)    

Passa una persona gran i saluda 

els que estan asseguts a la 

terrassa de la tetería. 

(O1_PG_D4)   

dialogar, que ara està molt de 

moda, o que et diguin: ostia! És 

que nosaltres fa 30 anys que ho 

fem així... Doncs potser que 

canviïs no? []Fiquem-nos al dia 

tots plegats i mirem que és el 

que a la gent li interessa. 

(E_PO_D4) 

 

Quan aquella primera associació 

va tenir un problema intern 

entre els seu membres 

fundadors i semblava que 

desapareixeria, es va 

reorganitzar, nous membres i jo 

ja vaig passar a ser part logística, 

i des de fa un any ja sóc 

secretària i part logística. 

El motiu de tants canvis es que 

requereix implicació i dedicació, 

moltíssima feina i tot surt del 

teu temps lliure i la gent es 

cansa. (E_PG_D4) 

Els que et fan estar ja els he 

comentat més o menys amb lo 

de compartir moments als 

establiments, als bancs.... 

(E_PG_D4) 

som molta gent la que té por al 

tornar a casa i de vegades la 

llum diu molt. (PA_D4) 

Les violències simbòliques 

perquè tota persona tingui les 

mateixes oportunitats d’accedir-

hi(PA_D4) 

Espais on poder construir 

comunitat. Compartint 

independentment de l’edat, 

gènere, condició econòmica... 

Compartint amb solidaritat, 

empatia i respecte al màxim 

possible(PA_D4) 

Que siguin més néts i pensat i 

adaptat per a tots els col·lectius 

de persones... gent gran, nens, 

persones amb diversitat 

funcional,... (PA_D4) 

També canviaria algunes normes 

que es contradiuen amb el 

propòsit d’aquests espais, com 

el que no es pot parlar molt alt, 

o prohibit jugar a pilota,... 

(PA_D4) 

desconocido más de tres veces 

empieza a saludarle con la 

cabeza. Es casi un conocido, un 

conocido público por supuesto. 

(pàg.81) 

 

 

Jacobs: La confianza en una calle 

se hace con el tiempo a partir de 

muchos y muy ligeros contactos 

públicos en sus aceras. Sale de 

las personas que se paran en un 

bar para beber cerveza, a las 

que el tendero aconseja y que 

aconsejan al quiosquero de la 

esquina, confrontan opiniones 

con los otros clientes de la 

panadería y saludan a los dos 

chavales que beben limonada en 

el portal y miran a las niñas 

esperando la hora de cenar, 

sermonean a los niños, reciben 

una oferta de empleo del 

ferretero y toman prestado un 

dólar del camarero, admiran al 

bebé recién nacido y lamentan 

lo viejo que está el abrigo de 

otro (pàg. 84).  
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Als balcons no s’hi veu ningú ni 

senyals de vida, no hi ha plantes 

ni objectes... en alguna d’elles hi 

ha una senyera o símbols 

independentistes. (O1_AC_D4) 

El noi que porta el bar dels 

Til·lers surt a fora el bar 

constantment, quan no té massa 

feina i saluda a moltes de les 

persones que passen. La majoria 

de persones que van a esmorzar 

a aquest bar estan fent la pausa 

de la feina, així que no tarden 

massa a marxar. El cambrer ja 

se’ls coneix i en alguns casos no 

cal ni que li diguin el que vol. 

(O1_AC_D4) 

Els comerços de la plaça estan 

oberts però no hi he vist entrar a 

ningú en cap moment. De tant 

en tant les persones que hi 

treballen treuen el cap per veure 

com està el carrer. (O1_AC_D4) 

 

M’assento a un dels bancs i el 

primer que noto és la mirada 

d’aquesta gent gran que esta 

Els que et fan fora son la gent 

incívica, fa molta ràbia que 

s’apropiïn de l’espai fent 

incòmode el conviure amb ells 

(E_PG_D4) 

Hi ha moltíssim sentiment de 

barri. Queda ben reflectit en els 

actes que es fan, tothom 

participa i gaudeix plenament. 

(E_PG_D4) 

Al 2008 quan van acabar les 

obres de la plaça van decidir no 

posar la farola que ens dona 

personalitat perquè ens van dir 

que no quedava bé al nou 

disseny.  

Vem fer una plataforma per 

recollir firmes perquè la 

tornessin a posar. La lluita va 

donar bon resultat i la van posar 

però sense llum. Això si que va 

ser terrible. Fa dos anys que 

torna a tenir llum. Vam sortir al 

regio7. Tota una anècdota. 

(E_PG_D4) 

 

R: A la Plaça Anselm Clavé hi ha 

comunitat i/o sentiment de 

 

Delgado 2: «¡Casa!» Y es que 

ciertamente uno vive en su casa, 

es decir, en un lugar construido, 

con paredes, techo, ventanas y 

puerta, al que no en vano 

llamamos vivienda o espacio 

para vivir, dando a entender de 

algún modo que lo que uno 

encuentra fuera de ella no es 

exactamente vida (pàg. 28). 
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asseguda al banc del costat. Els 

hi faig un somriure i ells me’l 

tornen. Crec que aquest ha estat 

el senyal d’acceptació. Sembla 

ben bé com si aquest racó de 

bancs fos seu i que veiessin 

estrany que una persona jove 

s’hi assegui. (O1_AC_D4) 

 

barri? 

T: Jo penso que si... Potser no hi 

ha una associació, però jo penso 

que la gent té sentiment de 

barri. (E_AC_D4) 

Una de les reivindicacions que hi 

va haver va ser quan va haver-hi 

un rumor de que es volien tallar 

els arbres de la plaça. 

Aquí es va crear un moviment de 

defensa, i després ho van aturar. 

[...] 

Aquesta gent que ho volia aturar 

era un moviment de tothom. 

(E_AC_D4) 

R: Creus que és important la 

participació en l’espai públic? 

Com te la imagines aquesta 

participació? 

T: Això és difícil, sempre que hi 

ha participacions costa de fer-les 

i fer-les bé. Però si, és evident 

que estaria bé que la gent 

pogués opinar. El que passa és 

que si ho poses en pla obert, 

penso que acaben sent els tres 

de sempre. El que va bé és que 

la gent s’organitzi perquè llavors 
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té més representativitat. Arribar 

a tothom i que la gent se’n faci 

partícip és complicat, però 

estaria bé trobar una manera de 

què la gent pugés donar la seva 

opinió... No és fàcil... (E_AC_D4) 

 

 

 

 


