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 R e s u m  
En el present Treball de Fi de Grau s’ha volgut demostrar com les necessitats i les experiències 

de les dones en l’espai públic com a un únic col·lectiu no són reals i, que aquestes opinions, 

vivències i perspectives de l’espai públic depenen de les categories socials en què s’identifiqui 

cada dona, així com de l’ús que en facin i de la coneixença que en tingui de l’espai. Tanmateix, 

també s’ha volgut mostrar com les característiques físiques (enllumenat, estat dels edificis, 

neteja, accessibilitat...) i socials (relacions establertes, activitats dutes a terme, quotidianitat, 

vincles...) del barri Antic de Manresa afecten en les vivències de les dones. 

Això s’ha realitzat principalment a partir d’entrevistes a peu (Walking Interview) i de cartografia 

social a deu dones de la ciutat de diferents edats, ètnies i orientacions sexuals, i s’ha estructurat 

a partir de cinc conceptes clau que són la coneixença, l’ús, la identificació, la percepció i el 

compromís amb l’espai públic del barri Antic. En el marc teòric  s’exposen conceptes com ara, 

què entenem per espai públic, ciutat cuidadora, compacte i mixta, urbanisme feminista, així com 

espais de la por, inseguretat pública i interseccionalitat. 

Els resultats mostren com cada una de les dones entrevistades, viu, utilitza i percep l’espai de 

manera diferent, tot i que es marquen relacions en com perceben determinats espais les dones 

que fan un ús de l’espai públic diari i quotidià i les dones que en fan un ús més ocasional. 

Paraules clau  

Espai públic, Walking Interview, Cartografia Social, coneixença, ús, identificació, percepció, 

compromís, interseccionalitat 

 

A b s t r a c t  

The aim of this Final Degree Project is to show how the needs and experiences of women in public 

space as a single group are not real and that these opinions, experiences, and perspectives of 

space depend on the social categories in which each woman is identified, as well as on their use 

and knowledge of the space. However, this project also wanted to show how the physical 

characteristics (lighting, buildings’ conditions, cleanliness, accessibility ...) and social 

characteristics (established relationships, activities carried out, daily life...) of the Antic 

neighbourhood of Manresa affect the women's experiences. 

This has been done mainly from Walking Interviews and social mapping of ten women from the 

city with different ages, ethnicities, and sexual orientations, and has been structured based on 

five key concepts which are the knowledge, use, identification, perception, and commitment to 

the public space of the Antic neighbourhood. In the theoretical framework, concepts such as what 

we mean by public space, the caring, compact, and mixed city, feminist urbanism, as well as 

spaces of fear, public insecurity and intersectionality are set out. 
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The results show how each of the women interviewed lives, uses, and perceives the space 

differently, although there is connection in how women who use public space daily perceives the 

space differently than women who use it more occasionally. 

Key words  

Public space, Walking Interview, Social Cartography, knowledge, use, identification, perception, 

commitment, intersectionality 

 

R e s u m e n 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se ha querido demostrar cómo las necesidades y las 

experiencias de las mujeres en el espacio público como un único colectivo no son reales y que 

estas opiniones, vivencias y perspectivas del espacio público dependen de las categorías 

sociales en las que se identifica cada mujer, así como también del uso que hagan y del 

conocimiento que tenga del espacio. Asimismo, se ha querido mostrar cómo las características 

físicas (alumbrado, estado de los edificios, limpieza, accesibilidad…) y sociales (relaciones 

establecidas, actividades realizadas, cotidianidad, vínculos...) del barrio Antic de Manresa 

afectan en las vivencias de las mujeres. 

Esto se ha realizado principalmente a partir de entrevistas a pie (Walking Interview) y de 

cartografía social a diez mujeres del barrio Antic de diferentes edades, etnias y orientaciones 

sexuales, y se ha estructurado en base a cinco conceptos clave que son el conocimiento, uso, 

identificación, percepción y compromiso con el espacio público del barrio Antic. En el marco 

teórico se exponen conceptos como, por ejemplo, qué entendemos por espacio público, ciudad 

cuidadora, compacta y mixta, urbanismo feminista, así como espacios del miedo, inseguridad 

pública e interseccionalidad. 

Los resultados muestran cómo cada una de las mujeres entrevistadas, vive, utiliza y percibe el 

espacio de manera diferente, aunque se marcan relaciones en cómo perciben determinados 

espacios las mujeres que hacen un uso del espacio público diario y cotidiano y las mujeres que 

hacen un uso más ocasional. 

Palabras clave  

Espacio público, Walking Interview, Cartografía Social, conocimiento, uso, identificación, 

percepción, compromiso, interseccionalidad 
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1. Introducció 
 

I.I.    Justificació i pregunta d’investigació 
Des de les últimes dècades s’ha vist un increment i una popularització de l’estudi referent al 

gènere i a la distribució dels rols masculí i femení en diversos àmbits i nivells.  

A partir dels anys 70 es va introduir el feminisme en el marc de la ciència social i des d’aleshores 

s’ha estudiat la relació entre la ciència i el gènere, aquest últim concepte com a variable en 

l’organització espacial. Autores com Donna Harawey o Sandra Harding des de ja fa temps van 

detectar una forta diferència entre la realitat del gènere masculí i femení. Els estudis i anàlisis 

avancen als anys 80 amb autores com Janice Monk i Susan Hanson que comencen a denunciar 

el biaix sexista en la investigació geogràfica o amb Janet Momsen i Janet Townsend que 

comencen en l’estudi el paper de les dones en el desenvolupament. Més endavant, cap als inicis 

dels 90 en el món anglosaxó es va començar a introduir la geografia de les sexualitats amb 

autores com Gilly Hartal i autors com Gavin Brown, que utilitzen la categoria de sexualitat per 

estudiar les relacions de les persones amb els llocs (Monk i Hanson, 1982 i 1989). Actualment, 

autores com Maria Rodó i Mireia Baylina i tracten temes de geografia de les sexualitats per 

estudiar conceptes relacionats amb la identitat i les expressions de gènere  

El feminisme no és un moviment estàtic, va evolucionant i ha anat obrint nous fronts de debat al 

llarg de la història, sense perdre mai, però, el compromís polític que es veu directament lligat amb 

el moviment. La geografia feminista incorpora, doncs, les adaptacions teòriques del feminisme 

en l’explicació i interpretació de fets geogràfics i com la divisió de gènere s’experimenta de 

manera diferent en els llocs (Baylina, 2022). 

El paper de les dones en l’espai públic ha estat limitat i exclòs en diferents moments històrics i en 

diferents localitats a causa de la imposada separació de l’espai segons el sexe per part del 

capitalisme i el patriarcat, una separació que aïlla les dones en l’esfera privada i connecta els 

homes en l’esfera pública. Així doncs, ens trobem amb un espai públic dissenyat per i per a homes 

d’unes característiques i estàndards determinats, on els altres col·lectius poden no sentir-se 

còmodes ni identificats, provocant espais incòmodes, de la por, inaccessibles o exclusius. 

Per la realització d’aquest treball s’ha escollit com a protagonistes les dones i, com a lloc l’espai 

públic del barri Antic de Manresa. Abans d’introduir els objectius i les preguntes d’investigació 

m’agradaria fer un repàs a què entenem per espai públic, ja que no s’ha d’entendre simplement 

com a lloc de desplaçament o de passeig. L’espai públic constitueix diferents dinàmiques i 

experiències depenent de la persona que les viu, en definitiva, els espais públics són resultat de 

diferents processos socials, i alhora també poden ser espais excloents, degradats o privatitzats 

(Borja, 2014). Amb el pas del temps a causa de les diverses dinàmiques que succeeixen en 

l’espai, s’acaben formulant idees preconcebudes, com és el cas del barri Antic de Manresa, un 

espai “temut” per gran part de la població de la ciutat, en què s’hi ha associat tot de conceptes 
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com ara la por, el robatori, la inseguretat, l’assetjament o el risc, creant aquest estigma que 

dificulta les oportunitats i la confiança amb l’espai. La pregunta d’investigació, doncs, és si la 

perspectiva respecte al barri Antic es veu diferenciada segons si les dones en són residents o no 

del barri en qüestió, on en el primer cas l’ús d’aquest espai és diari, i en el segon cas pot ser diari, 

ocasional o inexistent. I alhora, veure com la percepció i/o experiència de l’espai es veu 

condicionada per altres eixos de desigualtat. 

L’objectiu general del present treball és conèixer quina és la percepció i experiència que tenen 

les dones de Manresa respecte a l’espai públic del barri Antic del mateix municipi. A partir de les 

reflexions i vivències quotidianes d’aquest col·lectiu vulnerabilitzat, es pretén donar resposta a 

quina és la realitat del barri més enllà de l’estigma. A aquest efecte, s’utilitzen cinc conceptes que 

ens serviran per analitzar la percepció i experiència de les dones sobre el barri Antic: coneixença, 

ús, percepció, identificació i compromís.  

La recerca contempla la reflexió individual i conjunta entre les dones participants i té com a 

finalitat aportar informació des de baix sobre quina és la realitat de l’experiència quotidiana a 

l’espai públic del barri Antic de la ciutat. Aquesta informació serà tant escrita com visual a través 

de mapes i fotografies. Els resultats de la recerca poden ser d’utilitat a les administracions per 

situar no només l’abast de les problemàtiques que puguin existir sinó també per visibilitzar els 

aspectes positius que configuren la realitat quotidiana del barri i canalitzar políticament les 

propostes que sorgeixin de les pròpies dones. 

L’elecció d’aquesta temàtica de treball es troba vinculada amb les experiències personals que he 

viscut en primera persona en els espais públics d’aquest barri com a dona (nena, adolescent i 

jove), blanca, heterosexual i de classe mitjana. Tot i viure al barri Vic-Remei, al llarg dels anys 

m’he vist immersa en la dinàmica del barri analitzat per diverses causes, tant per proximitat a 

serveis o equipaments com per la presència d’amics i familiars que hi viuen. Sigui com sigui, els 

espais públics del barri han estat llocs que han constituït la meva manera de ser, de fer, de 

socialitzar-me i d’interactuar, és per això que he considerat de gran interès poder analitzar i 

conèixer aquest espai on encara, avui en dia hi tinc un vincle estret, a partir d’una recerca amb 

la dimensió de gènere per tal de sobrepassar les manifestacions dels sistemes normativitzats 

(Garcia, 2021). 

I.II. Objectius d’estudi 

Com s’ha comentat l’objectiu general del present treball és conèixer quina és la percepció que 

tenen les dones de Manresa respecte a l’espai públic del barri Antic del mateix municipi, per tal 

d’esbrinar si les dones tant de fora del barri, com les dones residents d’aquest, mantenen la idea 

preconcebuda del barri, i alhora, conèixer les experiències, usos, identificació i compromís. Per 

tal d’assolir aquest propòsit es plantegen 6 objectius específics que es treballaran a partir de dues 

eines principals com són les Walking Interviews i la cartografia social, aquestes tècniques es 

presentaran més endavant en l’apartat de metodologia. 
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D E S C R I P C I Ó   D E L S   O B J E C T I U S   E S P E C Í F I C S  

Objectiu específic 1 

Identificar la coneixença del barri Antic per part de les dones, i detectar quins són els espais 

públics més  freqüentats o quins són els espais que no freqüenten i per què. 

Objectiu específic 2 

Identificar l’ús que fan les dones d’aquest espai públic, concretar quines activitats hi porten a 

terme, i amb qui les realitzen (àmbit de l’amistat, familiar, laboral, soles...). 

Objectiu específic 3 

Conèixer la identificació / sentiment de les dones envers el barri estudiat, així com conèixer el 

seu nivell d’implicació i participació amb el barri. 

Objectiu específic 4 

Analitzar la percepció / opinió que tenen les dones sobre el barri Antic per tal de detectar si 

existeix l’estigma de l’espai estudiat. 

Objectiu específic 5 

Cartografiar els diferents espais a partir de 3 mapes; el primer referent a la freqüentació de 

l’espai; el segon mapa referent al sentiment envers l’espai (espais que generen un sentiment de 

por, inseguretat i vulnerabilitat, espais que generen confiança i seguretat...); el tercer referent a 

la percepció de l’espai (si aquesta és bona o dolenta, i si estan determinades per factors físics, 

o socials) 

Objectiu específic 6 

Creació d’un Instamap interactiu per tal que es puguin visibilitzar les experiències de les dones 

entrevistades així com les fotografies realitzades durant el procés metodològic. 

I.III. Presentació de l’estudi de cas: el Barri Antic de Manresa 
El barri Antic de Manresa té origen al s.VI aC com a poblat iber i, actualment la seva delimitació 

es veu constituïda pel recinte emmurallat del segle XIII.  Tal com es veu a la figura 1, està situat 

a la zona sud de la xarxa urbana, amb límit al riu Cardener pel sud, amb els barris de les Escodines 

per l’est, Vic-Remei pel nord-est, Passeig i Rodalies pel nord-oest i  Valldaura per l’oest. El barri 

continua mantenint l’estructura urbana de l’edat medieval, en tant que els carrers i les parcel·les 
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són estretes i el relleu molt irregular.  En l’actualitat, el barri Antic, juntament amb algunes parts 

adjacents del barri de les Escodines i del barri Vic-Remei formen el Centre Històric de la ciutat, 

l’àmbit amb el qual es gestiona des de l’Ajuntament. 

El barri i el Centre Històric en general1, s’enfronten amb un problema de pèrdua d’habitants (figura 

2) que es veuen desplaçats als afores de Manresa. Aquesta pèrdua és sobretot de persones de 

més de 65 anys, la qual cosa fa que sigui una de les zones amb taxes més altes de gent jove, 

contràriament a la tendència general que segueix la resta de Manresa, que presenta una pèrdua 

de població jove. Per una banda, cal destacar que el nivell percentual de persones amb estudis 

superiors era del 8,70% el 2011, mentre que a Manresa era del 14,51%. Per altra banda, els 

nivells de renda tant familiar com personal de l’àmbit són, en conjunt, de les més baixes de tot 

 
1 Les dades per a realitzar aquest apartat han estat extretes per un estudi del grup 300.000 km/s, el qual 
encara no està publicat. L’Ajuntament de Manresa va facilitar l’esborrany del 7 d’abril del 2021 amb finalitat 
acadèmica per poder dur a terme l’anàlisi i context del barri Antic i del Centre Històric. Així com del POUM 
del 2017 i les dades padronals anuals de l’Ajuntament de Manresa. 

Figura 1. Situació de l’emplaçament del barri antic de Manresa. Elaboració pròpia. 
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Manresa, en tant que la renda mitja personal del barri Antic va de 8.871 i 10.597€, mentre que 

la de Manresa és de 12.112,78€. Tanmateix, segons el POUM de Manresa (2017), el barri Antic 

presenta dinàmiques socials que poden comportar riscos d’exclusió, en tant que compta amb un 

41,6% de ciutadans amb nacionalitat estrangera.   

El barri Antic és un dels barris amb més densitat edificatòria i només disposa d’un 6% de la 

superfície edificable (Camps, 2018). Actualment, una gran part del barri es troba 

significativament més degradada que la resta del municipi; una de les causes, és que en els últims 

deu anys tan sols s’han intervingut un total d’11 parcel·les dins el Centre Històric, mentre que la 

majoria de noves construccions han tingut lloc als afores de l’àmbit. D’acord amb l’estudi sobre 

l’estat de conservació dels edificis (2013), “el 51,38% de les parcel·les es troben en un estat 

deficient o molt deficient.” (300.000 km/s, 2021). 

L’orografia delimita en dos el barri Antic provocant que la part est del barri (zona més elevada) 

compti amb un preu de lloguer per m2 entre 0-1,6€ i la part oest (menys elevada) d’entre 4,7-

6,3€. Així i tot, el Centre Històric compta amb 1.266 habitatges buits distribuïts per tota la seva 

superfície i un 52,86% dels habitatges totals són de construcció anterior al segle XX. 

Entrant en la matèria de l’espai públic el barri compta, per una banda, amb una xarxa 

principalment viària, on pràcticament l’accés als vehicles motoritzats és restringit. Compta amb 

diversos eixos cívics i places, així com diversos espais lliures com per exemple el parc de la Seu 

o el passeig del Riu. Per altra banda, l’espai públic del Centre Històric no es troba equipat 

uniformement. Tot i que en alguns casos superi l’índex de la resta de Manresa pel que fa a arbrat, 

fanals i bacs, presenta una carència d’infraestructures per la gent gran i pels infants. Tanmateix, 

en el barri Antic hi ha una gran mixticitat d’activitats econòmiques, on les que predominen són 

les de roba, calçat i restauració en termes d’activitats ocasionals i d’alimentació i farmàcies en 

termes d’activitats diàries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Piràmide depoblació del barri antic de Manresa diferència entre 2012 i 2021. 

Elaboraciò pròpia a partir de les dades padronals de l’Ajuntament de Manresa. 
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Recentment (març del 2022) va sortir un article al diari Regió 7 on es presentava un estudi 

realitzat a 100 dones de Manresa d’entre 18 i 80 anys, sobre els carrers del municipi que es 

percebien com a més insegurs. Segons l’estudi esmentat, els carrers del barri Antic són dels que 

les dones perceben com a més perillosos. Llocs com el carrer Sobrerroca, baixada dels Drets, 

plaça de la Reforma i plaça Gispert han estat repetidament esmentats com a espais insegurs, i 

el carrer Vilanova, passeig de la República, carrer Nou, carrer de les Barreres, carrer Na 

Bastardes, etc., han estat esmentats en algunes ocasions (Regió 7, 2022). 

A l’hora de fer l’estudi també es van tenir en compte les denúncies fetes entorn dels espais 

percebuts com a insegurs; tanmateix, tal com comenta Joan Calmet (regidor de Seguretat 

Ciutadana i Protecció Civil) a la notícia “les dades delinqüencials no sempre coincideixen amb la 

percepció de carrers o barris més o menys segurs”, ja que al barri no hi ha un nombre de 

denúncies que es diferenciï significativament dels altres. Existeixen les pors concretes, referides 

a la percepció d’algun risc específic (en aquest cas delinqüència) i les pors abstractes, un 

sentiment difús d’estar en un entorn aliè o desconegut (en aquest cas el sentiment de moltes 

dones cap a certs espais del barri) (Gondra, 2008). Tal com comenta Cristina Cruz (regidora de 

feminisme i LGTBI de Manresa) a la notícia, no es tracta d’una por infundada sinó que és una 

expressió d’una realitat de desigualtat de gènere.  

Tot i això, una de les dades que hagués estat interessant de conèixer de l’estudi en qüestió, és 

el lloc de residència de les dones entrevistades, en tant que la percepció d’un espai desconegut 

on s’hi fa un ús ocasional i la percepció d’un espai conegut on s’hi fa un ús diari, poden ser 

diferents. Amb aquest treball es pretén conèixer la percepció de l’espai públic del barri Antic 

tenint en consideració la possible diferència que pugui haver-hi segons el lloc de residència. 

 

2. Marc teòric 
 

El marc teòric d’aquest treball inclou els principals pilars teòrics que fonamenten aquesta recerca. 

Així doncs, se separa el punt en set blocs, cada un responent a un dels conceptes bàsics que 

estructuren el treball en relació amb al barri i l’espai públic en funció del gènere. Aquests apartats 

són la llei de barris, l’urbanisme feminista, la ciutat pròxima i cuidadora, l’espai públic com a espai 

polític i d’exclusió, els espais de la por relacionats amb la violència i la inseguretat urbana, i la 

interseccionalitat d’identitats. 

II.I. Barri i espai públic en funció del gènere 
 

a. Llei de Barris 

La Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, 

publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, núm. 66 és la primera llei que incorpora 
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una perspectiva de gènere amb l’objectiu de millorar els barris tot prevenint la degradació i la 

segregació social. A l’apartat segon de l’Art. 7, s’exposen un total de vuit camps en què els 

projectes presentats per ser subvencionats han d’actuar-hi, aquests són: 

a) La millora de l’espai públic i la dotació d’espais verds.  

b) La rehabilitació i l’equipament dels elements col·lectius dels edificis.  

c) La provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu.  

d) La incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.  

e) El foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, especialment pel que fa a l’eficiència 

energètica, l’estalvi en el consum d’aigua i el reciclatge de residus.  

f) L’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.  

g) El desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri.  

h) L’accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques.  

El punt f, doncs, fa referència a l’Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments. 

Tanmateix, la llei defineix les àrees urbanes d’atenció espacial a l’Art.5 per tal que l’administració 

pública pugui aplicar intervencions sectorials i què els equipaments i l’espai públic puguin ser 

motors del desenvolupament social i cultural afavoreixin la cohesió dels ciutadans. Segons la llei 

comentada, una àrea urbana d’atenció espacial correspon a: 

“(…) el barri o l’àrea urbana geogràficament diferenciables, majoritàriament destinats a habitatges 

habituals, que es troben o es poden trobar, si no s’hi actua, en alguna de les situacions següents: 

a) Un procés de regressió urbanística, com ara la degradació progressiva de l’edificació o la 

persistència de dèficits d’equipaments, o bé la insuficiència o la manca de qualitat de la 

urbanització, de les xarxes viàries, de sanejament i de l’espai públic. b) Una problemàtica 

demogràfica causada per la pèrdua o l’envelliment de la població, o bé per un creixement massa 

accelerat perquè pugui ésser assumit des del punt de vista urbanístic o de serveis. c) Una 

presència característica de problemes econòmics, socials o ambientals especialment greus. d) 

Una persistència de dèficits socials i urbans importants, i una problemàtica de desenvolupament 

local. (Art.5.1.) 

La llei de barris ha permès un canvi de mirada en nous projectes urbanístics en tant que ha 

permès que les necessitats de les dones es visualitzin a escala de ciutat i barri, tot i així 

necessitats relacionades amb els aspectes productius continuen valorant-se més que les 

necessitats derivades de les activitats reproductives i de la quotidianitat (Muxi i Ciocoletto, 2011). 

És per això que s’ha de tenir en compte que encara queda molt recorregut per fer en la 

introducció de la perspectiva de gènere en la planificació, en tant que  “avui en dia la perspectiva 

de gènere es considera en la majoria dels texts i plans com un aspecte específic mentre que la 

perspectiva masculina és la normal o general”  (Garcia et al, 2014). 
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b. Urbanisme feminista 

A Catalunya el concepte d’urbanisme feminista apareix als finals de la dècada del 1980, impulsat 

entre d’altres per a l’arquitecta Anna Bofill i la seva conferència de “Dona i arquitectura” on parla 

sobre la relació entre l’estructura i la forma de les ciutats. (Col·lectiu Punt 6, 2019). Tanmateix, 

l’aplicació de l’urbanisme feminista no s’ha desenvolupat tant com la teoria, una de les causes és 

la tardança de la presència de les dones i de la crítica feminista a les institucions. Al llarg dels 

anys s’han executat diferents tipologies d’urbanisme, però totes s’han estructurat a partir de la 

idea de família nuclear blanca, de classe mitjana i heterosexual, una mostra que neutralitza la 

realitat, provoca discriminacions socials i segueix la divisió espacial entre el públic – productiu,  i 

el privat – reproductiu (Col·lectiu Punt 6, 2019). Un exemple d’aquest urbanisme són les ciutats 

segregades funcionalment, que resulten ser un mecanisme de divisió i separació de la població, 

prioritzant els recorreguts lineals, normalment realitzats per homes davant altres recorreguts 

discontinus i fragmentats, que ocupen quotidianament moltes dones i altres col·lectius (Baylina, 

2022). 

És per això que s’han de posar les persones en el centre del disseny de la ciutat, i tenir en compte 

de quina manera aquestes es mouen i utilitzen l’espai i quines són les seves necessitats 

quotidianes (Bofill, 2006, 2018). Com expressa Valdivia (2018) “repensar la ciutat des d’una 

perspectiva feminista és deixar de generar espais des d’una lògica productiva, social i 

políticament restrictiva, i començar a pensar en entorns que prioritzen a les persones que la 

utilitzaran”. 

D’aquesta manera des de la crítica feminista es remarquen tres grans necessitats a tenir en 

compte per tal de dur a terme un urbanisme que englobi la diversitat de persones que formen la 

realitat; la primera és la de canviar el model de ciutat patriarcal i funcionalista per la ciutat pròxima 

on es valori l’escala de barri i de ciutadans; la segona és que l’urbanisme sigui interdisciplinari i 

que compti amb la participació ciutadania; i la tercera, permetre la participació activa, 

especialment la de les dones, en tant que aquesta s’ha menystingut fins al moment (Col·lectiu 

Punt 6, 2019). 

c. Ciutat pròxima i cuidadora 
 

Els conceptes de ciutat pròxima i ciutat cuidadora estan estretament relacionats amb la idea de 

ciutat compacta, aquesta permet que des d’una escala de barri les persones puguin accedir a 

gran varietat de serveis implicant un temps de desplaçament curt i principalment a peu. La ciutat 

pròxima s’estructura a partir dels recorreguts derivats d’activitats quotidianes i de l’ús social del 

temps, d’aquesta manera, prioritzant els microdesplaçaments de cinc minuts i els desplaçaments 

curts de deu minuts, es genera un impacte positiu directe en el desenvolupament de la vida 

quotidiana dels col·lectius que segueixen de manera freqüent recorreguts segmentats (Col·lectiu 

Punt 6). 
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En les ciutats contemporànies ens trobem que l’espai ha estat disminuït a escala territorial i 

supranacional a causa de la globalització, i en canvi, s’ha vist augmentat a l’escala de vida 

quotidiana de les persones (Sánchez, 2004). El rol de gènere femení ha estat associat al llarg de 

la història en l’execució de les activitats i feines relacionades amb la cura i l’atenció tant de les 

cases com de les persones, fet que ha provocat que les dones utilitzin l’espai públic d’una manera 

diferent de la preestablerta (Muxi et al, 2011). És per això que tal com diu Valdivia (2018) “les 

dones reclamen una ciutat complexa i de proximitat amb un bon transport públic i espais públics 

segurs que permetin escollir l’ús que se’n fa de la ciutat”.  

Una altra de les autores que ha escrit sobre la ciutat cuidadora és Izaskun Chonchilla (2020) i en 

els seus relats expressa que les ciutats generen un context que prioritza les necessitats d’un sol 

grup, que és el d’homes en edat laboral, no immigrants i amb un cert poder adquisitiu. De manera 

les necessitats de la resta de col·lectius, al quedar ignorades pel propi context, reben trets de 

vulnerabilitat. És a dir, és el context i l’espai en què es desenvolupen les activitats el que fa que 

les especificitats de les persones (edat, gènere, poder adquisitiu, etc.) siguin enteses com a 

factors vulnerables. 

Així doncs, en les ciutats cuidadores i pròximes es posen les persones al centre de les decisions 

i es tenen en compte les seves experiències, diversitats i cures. Els espais, doncs, són adaptats 

a les diferents necessitats, en tant que s’ofereixen recorreguts funcionals i es genera una 

distribució equitativa de serveis, equipaments i comerços de proximitat a escala de barris. En 

aquestes ciutats el vehicle privat perd importància i domini per tal que es generi una xarxa eficient 

de transport públic i de mobilitat a peu. Finalment, un altre aspecte a destacar d’aquesta tipologia 

urbana, és que es genera una a sensibilització en matèria d’habitatge que porta a proporcionar 

un habitatge digne i econòmic i a realçar les activitats quotidianes i de cura (Valdivia, 2018) 

Tanmateix, la visibilització i el reconeixement d’aquestes activitats quotidianes com a realitat de 

moltes persones, sobretot dones, passa per l’adaptació de la ciutat als seus habitants i no a 

l’inrevés, així com de veure la ciutat amb la finalitat de construir relacions entre la ciutadania 

(Campos, 1996). 
 

d. Espai públic; espai polític i d’exclusió 
 

L’espai públic a part de ser un espai físic, també és un concepte polític on no només hi succeeixen 

dinàmiques i  activitats sinó que també constitueixen les dinàmiques interseccionals, en tant que 

és on els ciutadans promouen l’autonomia i la socialització. (Spain, 2006, Col·lectiu Punt 6, 2019 

i Baylina, 2022). D’aquesta manera, és en l’espai públic, en com està organitzat i els usos que 

s’hi fan, on es desenvolupen els sistemes de desigualtat i les jerarquies prioritzant generalment 

els homes per sobre les dones.  

Al llarg de la història les dones han estat invisibilitzades i negades d’accés al dret a l’espai públic 

de les ciutats, però, tot i la dificultat per utilitzar-lo lliure i còmodament, les dones sempre han 

treballat fora de l’àmbit privat i han estat presents a l’espai públic duent a terme nombroses 
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activitats i tasques quotidianes (Spain, 2006 i Col·lectiu Punt 6, 2019). Tal com exposa Daphne 

Spain (2006), les dones que han sigut participes de l’espai públic ja sigui recorrent-lo com a lloc 

de pas per a dur a terme tasques de cura o per arribar a la feina, o com a punt de trobada per a 

diverses celebracions, tenen més oportunitats per arribar a obtenir independència econòmica i 

influència política que les dones que es queden excloses en l’àmbit privat. 

L'exclusió de les dones a l’espai públic també s’ha vist (i encara es veu) traduïda en el pla simbòlic 

i en l’imaginari col·lectiu i de la memòria, en tant que a la majoria de ciutats existeix un biaix en la 

tria de toponímia dels carrers i places referent al gènere. Mentre que en les places centrals i 

carrers principals la toponímia recau en noms d’homes en reconeixement dels seus mèrits, els 

carrers secundaris on no es veu una mostra de poder hi ha la toponímia de dones, generalment 

reconegudes per ser santes o verges (Saldaña, 2020). 

Des dels inicis del capitalisme i partint de la divisió sexual del treball entre les feines productives 

que es porten a terme a l’esfera pública i les feines reproductives, que es porten a terme dins 

l’esfera privada, es configura una divisió espacial entre el públic i el privat. Al llarg de la història 

en aquestes esferes se’ls ha assignat la categoria de gènere; el masculí referent a l’esfera pública 

i les feines productives les quals compten amb el suport de les institucions i també amb 

determinats privilegis; i el femení referent a l’esfera privada amb feines reproductives les quals no 

són considerades treball reglat i compten amb grans mancances de regulació. (Levy, 2003, 

Patiño-Díe, 2015 i Valdivia, 2018). És per això que, tal com exposa el Col·lectiu punt 6 (2019), 

continuar veient i pensant l’espai des d’aquesta dicotomia hegemònica de públic-privat, 

invisibilitza la contribució de la dona a l’espai públic i a activitats econòmiques, polítiques i 

culturals. 

S’ha de tenir en compte, que per una banda, les qüestions polítiques estan altament vinculades 

amb l’espai públic (Borja, 2014) en tant que, tal com diu Dafne Saldaña (2020) “entendre 

l’urbanisme i l’arquitectura des d’una perspectiva feminista vol dir reconèixer l’apropiació de 

l’espai, és a dir, el procés pel qual ens identifiquem i ens posicionem en el mateix, és un acte 

polític”. 

Per altra banda, també s’ha de considerar, tal com exposa Tovi Fenster (2010) que per 

comprendre les desigualtats de la vida quotidiana, no només s’ha d’analitzar l’esfera pública, sinó 

que també l’esfera privada i reproductiva en tant que com a espai on també es causen 

desigualtats i jerarquies, és l’espai privat el que determina el comportament a l’espai públic. 
 

e. Espais de la por; violència i inseguretat pública 
 

A la majoria de ciutats del món s’està presentant un increment de la violència a l’espai públic. Tal 

com exposa Dafne Saldaña (2020) aquest fet restringeix l’accés de diversos col·lectius 

vulnerables a l’ús d’aquesta esfera, i alhora, aquesta violència serveix com a mecanisme de 

control, ja que en el moment en què es restringeix la mobilitat de la major part de la ciutadania, 

en especial les dones, i es qüestiona el dret de l’ús a la ciutat de manera igual als homes, 
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s’afavoreix a mantenir la supremacia masculina a l’esfera pública i les dones controlades dins 

l’àmbit domèstic. 

En la teoria, segons Tovi Fenster (2010) els espais segurs són els que permeten que la ciutadania 

dugui a terme les seves pràctiques i puguin fer dret del seu ús envers la ciutat. A la pràctica, 

però, segons María Patiño-Díe (2015) distingir entre espais perillosos o espais segurs resulta ser 

poc concís, pel fet que la percepció dels espais depèn de les experiències quotidianes.  

Una de les raons per la qual es pot generar un sentiment de por envers els espais públics són els 

factors socials i especials relacionats amb el disseny de l’espai urbà, ja que s’estableix una clara 

relació entre el disseny i la violència envers les dones. (Fenster, 2010 i Bofill, 2019). Així doncs, 

és necessària la relació entre la inseguretat de les dones amb la concepció de les polítiques 

d’ordenació de l’espai i de la planificació urbana.  

L’augment de la violència fa que el sentiment de por que es percep a l’espai públic no sempre 

sigui objectiu, ja que, tal com exposen Petralla i Vanderschueren (2003) “moltes situacions 

d’inseguretat pel que sembla s’originen en el debilitament dels controls socials deguts a les 

diferències d’edat, sexe i ètnia, en particular en el debilitament de les xarxes socials en els barris 

on conviuen diferents cultures.” Així i tot, la inseguretat en l’àmbit públic (aquest molts cops 

desconegut) tant si és objectiva com subjectiva, porta a veure aquests espais com a llocs 

potencials on s’hi esdevenen actes de violència. En conseqüència, és l’esfera privada la que 

s’acaba percebent com a refugi i espai de seguretat, quan en realitat, és en els espais privats i 

domèstics on les dones pateixen més agressions i violència. (Patiño-Díe, 2015). 

La inseguretat de les dones envers l’espai públic s’experimenta de manera sexual i física i, com 

s’ha esmentat anteriorment succeeix tant en l’esfera pública com en la privada, es diferencia amb  

la dels homes, ja que aquesta és generalment només física i en espais públics (Bofill, 2019). Això 

provoca que la violència envers les dones, sobretot referent a la violència domestica i sexual, 

sigui menystinguda i subestimada per la dificultat de gestió a escala institucional i la dificultat de 

combatre en públic (Petrella i Vanderschueren, 2003). 

Fins ara s’ha parlat de les dones com una categoria general, però s’ha de tenir en compte que a 

l’hora d’analitzar els espais de la por, les percepcions i experiències no són igual per totes les 

dones. La identitat de cada una determina com es viu en un espai, i aquesta es construeix a partir 

de l’entrellaçament dels diferents organitzadors socials com poden ser l’edat, la classe social, la 

religió, la sexualitat, que fan que les percepcions siguin individuals. Manera pot resultar fútil parlar 

de les “necessitats de les dones” com a una conjuntura comú entre totes les dones (Patiño-Díe, 

2015 i Saldaña, 2020). 
 

f. Interseccionalitat  
 

La interseccionalitat és un concepte que va sorgir originàriament per descriure les 

interconnexions entre la raça i el gènere en les dones negres l’any 1989 per Kimberlé Crenshaw. 

És a dir, la interseccionalitat és una proposta feminista que busca canviar el perfil normatiu de la 



Clara Cirera Castellà –Treball de Final de Grau   

LA PERCEPCIÓ DE LES DONES RESPECTE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI ANTIC DE MANRESA 16 

política feminista que en el moment és el de dona blanca, occidental, heterosexual i de classe 

mitja, per tal de poder visibilitzar les diferències i opressions que es presenten entre els eixos 

organitzatius. (Rodó-Zárate, 2021). 

La interseccionalitat, doncs, fa referència a una interacció d’identitats que es viuen de manera 

simultània en un espai específic i que fan que cada persona visqui l’espai de manera diferent.  De 

manera que el gènere es creua amb altres identitats, tot determinant els privilegis i les opressions 

que s’experimenten de manera quotidiana de cada persona (Levy, 2003, Valantine, 2007, Ortiz 

et al, 2014, Valdivia, 2018 i Baylina, 2022).  Tot i que el gènere sigui una de les categories que 

exposen les diferències, en aquest cas entre homes i dones, com s’ha dit anteriorment, no totes 

les dones i no tots els homes tenen les mateixes necessitats. 

La interseccionalitat, doncs, tal com tracta Maria Rodó-Zárate en el seu llibre Interseccionalitat. 

Desigualtats, llocs i emocions (2021), no proposa una jerarquia entre les categories socials, en 

tant que cada situació i context determinat es remarcaran unes o altres identitats de desigualtat, 

i depenent dels cossos que la viuen l’experiència, aquesta serà diferent. Altres aspectes que cal 

remarcar, és que, per una banda, les categories socials estan presents en tothom ja sigui per a 

evidenciar una posició d’opressió o una posició de privilegi, ambdues importants de comprensió 

i acceptació personal. Per altra banda, tornar a remarcar que aquestes identitats no es presenten 

de manera individual, en tant que totes es creen i s’interrelacionen entre elles (metàfora del cistell 

de pomes).2 

 

3. Metodologia 
 

III.I. Tècniques mixtes 
En aquest treball s’ha considerat necessària la combinació de dues tècniques d’investigació 

diferents, la quantitativa i la qualitativa, ja que la implementació de la metodologia mixta permet 

que la comprensió dels fenòmens que s’estudien i investiguen es comprenguin de manera més 

clara (Caro-Gonzáles et al, 2013). 

Per dur a terme aquest estudi s’han utilitzat principalment les següents tècniques 

metodològiques; les Walking Interviews, la cartografia social, l’Instamaps i els Sistemes 

d’Informació Geogràfica. Addicionalment, s’ha fet una revisió documental de fons estadístiques, 

de l’administració i articles periodístics a efectes de contextualitzar l’àmbit d’estudi en qüestió i 

comprendre la situació socioeconòmica i sociocultural de l’espai, així com dues entrevistes a 

professionals; Cristina Cruz regidora de feminisme i LGTBI de Manresa i Claudina Relat, regidora 

 
2 Metàfora del cistell de pomes que Maria Rodó-Zárate exposa en el seu llibre Interseccionalitat. 
Desigualtat, llocs i emocions (2021) que pretén il·lustrar com les identitats inseparables entre elles 
condicionen la manera en què es viuen les experiències. 
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del Centre Històric de Manresa.  El conjunt de tècniques han servit per identificar i assenyalar la 

percepció de l’espai públic per part de les dones, i per donar força als cinc conceptes considerats 

clau per la realització del treball que són la coneixença, l’ús, la identificació, la percepció i el 

compromís. Altres autores com Tovi Fenster (2004) han fet servir conceptes similars (confort, 

pertinença i compromís) per entendre el significat de la vida diària i les diferències de gènere que 

es produeixen a l’espai. 

a. Recollida de dades publicades 

La cerca de dades ha estat principalment destinada en elaborar l’apartat d’exposició del cas 

d’estudi. Ha tractat en la recollida de dades que ja han estat publicades per diverses fonts com 

l’Ajuntament de Manresa, l’estudi de 300.000 Km/s o articles periodístics. 

S’ha dut a terme per tal d’entendre la situació actual de barri Antic en tant d’estructura 

demogràfica i la seva evolució, el nivell de renda, la qualitat dels habitatges o el nombre 

d’habitatges buits entre d’altres. 

b. Walking-interviews 

Les Walking Interview (entrevistes a peu) són entrevistes realitzades en moviment que permeten 

entendre els sentiments vinculats als llocs,  el sentiment de pertinença de les persones 

entrevistades respecte al barri, i també conèixer com s’hi reprodueixen les relacions socials 

(Clark i Emmel, 2010). Durant l’última dècada aquesta tècnica d’investigació s’ha vist 

incrementada en estudis socials i geogràfics, ja que són una tècnica ideal per explorar qüestions 

sobre les relacions de les persones amb l’espai (Gibs et al, 2008).  

Existeix un ampli ventall de formats d’entrevistes a peu i el que s’utilitzi per fer la investigació 

dependrà de la naturalesa dels objectius de l’estudi, així com de l’experiència i criteri de la 

persona investigadora (Jones et al, 2008 i Kinney, 2017) i principalment es distingeixen, per una 

banda, les que compten amb una ruta tancada i establerta per la figura d’investigadora i, per altra 

banda, les que compten amb una ruta determinada per la persona entrevistada. Dins d’aquest 

últim format també existeixen diversos mètodes on cada un té un propòsit i objectiu de recerca 

diferent. Per l’elaboració d’aquesta investigació s’ha seguit el mètode d’entrevista on el recorregut 

ha estat seleccionat per la persona entrevistada on es considera que la part entrevistada és la 

guia i experta del moment i en la que la ruta es fa entorn a llocs que per ella tenen significat. 

Així doncs, les Walkig Interviews que s’han dut a terme han comptat amb una primera fase de 

coneixença on, per una banda, l’entrevistada contesta unes preguntes bàsiques de 

caracterització com el nom, l’edat, el gènere, la religió, l’orientació sexual, el nivell d’estudis, la 

situació laboral i la ubicació d’aquesta, la unitat familiar, el barri on viu, el temps que fa que viu en 

el barri, la presència en alguna associació i si té relacions socials dins el barri antic. Per altra 

banda, es fan preguntes relacionades amb la coneixença, l’ús, la identificació, la percepció i el 

compromís, tal com es mostren a continuació: 
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La segona fase de l’entrevista consisteix en un exercici de cartografia social que s’explicarà 

detalladament en el següent punt. Finalment, la tercera fase de l’entrevista és la realització a peu 

de la ruta que les entrevistades s’havien preparat, passant per llocs significatius i/o quotidians 

d’aquestes, on estaven convidades a fotografiar qualsevol espai, carrer, plaça o objecte concret 

que consideressin d’interès o importància. Durant aquesta part, les entrevistades han comentat 

les seves sensacions i també curiositats, anècdotes i experiències que han viscut en els espais 

per on passàvem. 

c. Cartografia social i Instamaps 

La cartografia social és una tècnica metodològica relativament nova i alternativa la qual es basa 

en una participació ciutadana i en una construcció de coneixement que passa per la transcripció 

de les experiències, on es posen en comú, de manera horitzontal, les idees col·lectives (Habegger 

i Mancila, 2006). 

Com exposen Risler i Ares (2013), el mapeig per si sol no produeix transformacions, no és una 

finalitat, es tracta d’un mitjà per la reflexió i per la il·lustració de qüestions percepcions, 

sensacions, experiències relacionades, i també per la  visibilització de problemàtiques com les 

relacions de poder o d’ocupació de l’espai públic i la senyalització d’altres problemàtiques. Els 

mapes, doncs, són és una imatge de situació, és a dir, una imatge estàtica d’un moment i context 

sociocultural  determinat d’una situació dinàmica (Harley, 2005 i Belèn et al, 2019). 

Per aquest treball s’ha utilitzat, per una banda, la cartografia social a escala individual en cada 

una de les dones entrevistades per tal d’analitzar la coneixença i l’ús del barri, així com per 

Coneixença 

- Amb quina freqüència utilitzes l’espai públic? Per quins carrers i places vas? 

- En fas més freqüència durant els caps de setmana o entre setmana? 

- En fas més freqüència durant el dia o la nit? 

Ús i tipus d’activitat 

- Quins tipus d’activitats realitzes a l’espai públic? 

- Amb qui fas aquestes activitats? 

Identificació / sentiment 

- Quin sentiment tens respecte algun espai del barri? 

- Com hauria de ser per tu un barri que et donés confort?  

- T’identifiques amb el barri Antic?  

Percepció 

- Quina percepció general del barri tens?  

- Si haguessis de triar una emoció que definís el barri, quina triaries? 

Compromís 

- Participes en algun col·lectiu, entitat o associació? 

- Tens relacions socials dins el barri Antic? 
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presentar un procés de reflexió. Aquest tècnica ha permès constituir una fotografia d’una realitat 

momentània per part de les entrevistades entorn dels espais públics usats freqüentment i les 

sensacions i percepcions que se’n deriven d’aquest. El procediment ha consistit en facilitar a les 

entrevistades un mapa del barri Antic i en demanar-los que resseguissin tots aquells carrers i 

places que freqüenten amb normalitat independentment de les sensacions que els hi provoquin. 

Seguidament, amb color vermell se’ls ha demanat que marquessin carrers, places o espais que 

els causessin alguna sensació negativa causada per por, inseguretat, incomoditat, etc., en color 

blau els espais, carrers o places que els provoquessin sensacions positives com confort, 

benestar, seguretat, etc. Finalment, se’ls ha demanat que descrivissin amb poques paraules les 

zones marcades (vegeu exemple a la figura 3). 

Per altra banda, s’ha utilitzat l’eina virtual de l’Instamaps, una plataforma que permet generar 

cartografia social i ha possibilitat combinar instruments tècnics i vivencials per tal de constituir un 

mapa que il·lustra els sentiments i les percepcions de les entrevistades. El projecte elaborat es 

pot consultar amb el següent enllaç:............................................................................................ 
https://www.instamaps.cat/instavisor/2a1dcf9cdf7dc706ba2a360edca90b65/Walking_Interviews.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Sistemes d’Informació Geogràfica 

La transformació de les pràctiques cartogràfiques ha augmentat els últims anys i la geografia 

feminista s’ha interessat a fer ús d’aquesta metodologia per tal de visibilitzar les dimensions de la 

vida quotidiana de les persones, la vida domèstica o les cures (temes focals de l’aproximació 

feminista), i també com a eina d’anàlisi i representació dels espais i experiències des del punt de 

Figura 3. Exemples de la cartografia social de l’Abril (noia de 22 anys, blanca, atea i bisexual que viu fora del 

barri), de la Sam (persona de 18 anys, blanca, atea i asexual que viu fora del barri), de l’Olivia (dona de 44 anys, 

blanca, atea i heterosexual que viu fora del barri) i de la Lina (dona de 41 anys, musulmana, heterosexual i que 

viu dins el barri). 
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vista de gènere. Les representacions cartogràfiques es veuen com a mètode per reflectir la 

complexitat i diversitat de les relacions en l’espai, les quals depenen de diversos eixos com la 

classe, la raça, la sexualitat entre d’altres, especialment de les dones i altres de col·lectius 

vulnerables i oprimits i l’objectiu és evidenciar les exclusions de gran part de població causades 

per la visió homogeneïtzada en la qual s’han construït els espais. (Font-Casaseca, 2020). 

Com exposa Núria Font-Casaseca (2020) la cartografia i els mapes com a eina d’investigació 

poden ser compatibles amb les preocupacions feministes i crítiques tot i la suposada objectivitat 

que han de tenir les eines visuals. El fet d’introduir-hi una mirada feminista ha fet que les dones 

passessin de ser subjectes cartogràfics. També comenta que a l’hora de generar aquesta 

metodologia s’ha de tenir en compte la representació que s’està fent de l’espai, en tant que parlar 

de SIG qualitatiu fa referència tant a la inclusió de materials textuals, de recorreguts i d’usos de 

l’espai com també a la provocació d’una actitud reflexiva envers les dades representades 

gràficament.  

Aquesta metodologia com a  tècnica per la il·lustració i representació de la metodologia qualitativa 

duta a terme, es presentarà en forma de dos mapes que permetran concebre una idea conjunta 

de la freqüència i de la percepció. El primer es realitzarà en funció del creuament de la cartografia 

social comentada anteriorment per tal d’identificar el nivell de freqüència dels carrers i places i 

analitzar si existeix una diferència entre les rutes que segueixen les dones que viuen dins el barri 

i les que viuen fora. El segon mapa, doncs, es confeccionarà a partir de la informació respecte a 

la percepció i els sentiments recollits durant les Walking Interviews. 

III.IV. Selecció dels subjectes d’estudi 
Les dones que han dut a terme les entrevistes han estat seleccionades tenint en compte diverses 

característiques. En primer lloc, i tal com s’il·lustra a la figura 4, la principal característica que s’ha 

tingut en compte és que les participants fessin un ús de l’espai públic del barri Antic. 

Seguidament, s’ha tingut en compte que la representació de les dones fos equilibrada entre les 

que són residents del barri en qüestió i que fan un ús diari del seu espai públic i les dones que 

resideixen a altres barris, però que així i tot fan un ús diari o ocasional de l’espai del barri Antic. 

Finalment, s’han tingut en compte tres organitzadors socials que són l’edat, la religió i l’orientació 

sexual. L’eix de l’edat s’ha seleccionat a efectes de conèixer experiències de dones joves (d’entre 

18 i 25 anys), adultes (de 25 a 65 anys) i grans (de més de 65 anys) aquest marge 

significativament elevat ha estat seleccionat per tal de conèixer les diferències que pugui haver-

hi entre els diferents grups d’edat i com aquests afecten la vivència i la percepció de l’espai públic, 

així com per saber si s’estableix una relació entre edat i ús. Com s’ha comentat anteriorment, el 

barri Antic és un dels barris del municipi que compta amb un nombre més elevat de persones 

immigrants, a aquest efecte, s’ha tingut en compte la categoria social de religió per tal de 

comprendre si aquesta afecta en termes d’ús i percepció de l’espai. Per acabar, s’ha considerat 

l’eix de la orientació sexual, en tant que dins els col·lectius vulnerables es presenta un col·lectiu 

creixent i cada cop més visible de persones que compten amb una orientació sexual diferent de 

la normativa. 
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Els cinc conceptes claus (coneixença, ús, identificació, percepció i compromís) giren al voltant 

de les característiques comentades, de manera que les dones entrevistades els experimentaran 

de manera única atenent a què les característiques, eixos i vivències també són únics i diferents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguint les característiques comentades, s’han entrevistat un total de deu dones; cinc que viuen 

dins el barri Antic i que per tant fan un ús diari de l’espai públic i cinc que viuen fora del barri i que 

el seu dia a dia no hauria de dependre de l’ús del barri, però que, tot i això, l’utilitzen per a diversos 

motius;  dues noies de 18 anys, tres noies d’entre 22 i 23, 3 dones d’entre 41 i 57 i dues dones 

de més de 75 anys; dues dones musulmanes, dues dones catòliques, una agnòstica i cinc atees; 

finalment sis de les dones són heterosexuals, una lesbiana, una bisexual, una asexual i una 

d’orientació sexual no descoberta (vegeu taula 1). 

Variables 
Entrevistades 

Residència 
dins el barri 

Edat 
Religió / 
creença 

Orientació 
sexual 

Abril No 22 Atea Bisexual 
Aida Si 18 Atea No descoberta 
Bruna Si 23 Atea Lesbiana 
Eva No 79 Catòlica Heterosexual 
Jana Si 57 Agnòstica Heterosexual 
Lina Si 41 Musulmana Heterosexual 
Olivia No 44 Atea Heterosexual 
Ona No 18 Musulmana Heterosexual 
Rosa Si 84 Catòlica Heterosexual 
Sam No 22 Atea Asexual 

Taula 1. Taula resum dels subjectes entrevistats segons els organitzadors socials seleccionats  

Figura 4. Il·lustració de l’esquema dels organitzadors socials seguits i com aquests estan al centre de les 

qüestions plantejades i com aquestes n’estan determinades i alhora es relacionen entre elles. Elaboració pròpia 
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4. Resultats; anàlisis i proposta 
 

IV.I. Anàlisi dels resultats 
L’anàlisi dels resultats s’estructura en els cinc conceptes clau que fonamenten el treball; 

coneixença, ús, identificació, percepció i compromís. En cada un d’aquests es veu més reflectit 

un eix estructural (edat, religió, orientació sexual) que un altre (per tal d’obtenir informació 

complementària i detallada consultar annexes 1, 2, 3 i 4 així com el projecte Instamaps3). 

a. Coneixença 

Tot i l’imaginari popular respecte el barri Antic com a espai de perill i inseguretat, és un barri que 

s’acostuma a freqüentar sigui com a zona de pas o com a destí de les diverses activitats 

socioculturals que s’hi porten a terme, sobretot a les zones més cèntriques. Tot i això, existeixen 

diferències en la manera de freqüentar el barri entre les residents i les que viuen a altres barris. 

Per una banda, les que no resideixen dins el barri freqüenten l’espai a partir de recorreguts poc 

dinàmics i variats, ja que tendeixen a passar per les zones més transitades on s’hi troba la major 

part del comerç, la restauració i les activitats d’oci.  

Per altra banda, les residents utilitzen l’espai de manera més quotidiana i, per tant, segueixen 

unes rutes més segmentades i heterogènies, en tant que es dispersen més per l’espai utilitzant 

carrers més petits, dreceres i espais que no són tan transitats a causa de la falta d’activitats 

econòmiques. Tanmateix, els espais més freqüentats per totes resulten ser concèntrics com la 

plaça Sant Domènec, el carrer del Born, el carrer Sant Miquel o la plaça Major entre d’altres 

(vegeu mapa 01 i annex 2 sobre cartografia social).  

“[Respecte a la freqüència] Cada dia i cada hora de la vida, per anar a la feina el travesso l’espai públic, per anar a tot 

arreu, per anar a comprar, per trobar gent, per agafar el cotxe. La majoria de cops per anar a llocs que estan dins el 

barri Antic, però depèn, com que no treballo al barri Antic, compro al barri Antic, però també compro a fora, vull dir 

que, és mig i mig. Locals i bars també n’utilitzo molts aquí al barri Antic, estan a la plaça Gispert, al carrer Alfons XII 

[actual passeig de la República], carrer Vilanova, al carrer del Born, a la plaça Clavé, a la plaça Sant Domènec.” (Jana, 

57 anys, blanca, agnòstica i heterosexual que viu dins el barri) 

Alhora, també s’observa com l’eix de l’edat determina l’horari de freqüència del barri, en tant que 

les adultes i les joves, aquestes últimes amb més intensificació sobretot pel que fa a les residents, 

fan servir el barri també durant l’horari nocturn, mentre que les dones grans, tant de dins com de 

fora del barri només el fan servir durant el dia i en el cas que l’hagin d’utilitzar durant la nit, sempre 

van acompanyades. 

“Normalment, hi vinc [al barri] tant de dia com de nit. Si de nit surto vaig al Sielu [discoteca], a plaça Valldaura... Però 

sempre que quedi entre setmana quedaré aquí i, a la nit, durant els caps de setmana també.” (Sam, 18 anys, blanca, 

atea i asexual que viu fora del barri) 

 
3 Aquest projecte es pot consultar a través del següent enllaç ………………………………………………………………  

https://www.instamaps.cat/instavisor/2a1dcf9cdf7dc706ba2a360edca90b65/Walking_Interviews.html 
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“A la nit no surto mai, en aquest carrer deu nos en guard, em fa molta por, jo més de les deu no. A vegades em diuen 

els nens "ja et vindrem a acompanyar si vas en algun puesto".” (Rosa, 84 anys, blanca, catòlica, heterosexual i que viu 

dins el barri) 

S’observa, doncs, que tal com exposa Spain (2006) en l’espai públic no només hi succeeixen 

activitats sinó que també s’hi constitueixen dinàmiques interseccionals, en aquest cas 

relacionades amb l’edat. 

b. Ús 

Al llarg dels anys, les activitats econòmiques s’han anat aglutinant en certs carrers centrals, 

deixant locals buits a gran part del barri, de manera que diverses zones han acabat tenint un 

caràcter que tendeix al residencial, tot limitant-ne la mixticitat d’usos. Així doncs, en quedar 

apartades d’un seguit d’activitats, algunes zones són molt poc freqüentades i l’ús principal que 

tenen és la de llocs de pas, d’altres com que no se situen al centre o són carrers físicament menys 

amables, han quedat completament aïllades i només en fan ús els veïns que hi viuen. 

“Al final només es parla del barri Antic per les festes que es fan de quan és festa Major o algun concert o alguna cosa 

i les zones de comerç, i deixes tota una part del barri abandonada que cau a trossos i a ningú li importa. Aquí si no hi 

has de passar perquè hi vius o que has d'anar a casa teva no vens a fer res, no hi ha molta vida. És un barri trist, és 

un barri abandonat.” (Aida, 18 anys, blanca, atea, orientació sexual no descoberta i que viu dins el barri) 

“Clar el carrer del Born, el comerç i la vida s'acaba aquí una mica més avall. Perquè el carrer Sant Miquel abans era un 

carrer amb molta activitat econòmica, de l'Ajuntament fins aquí que és més centre ho era, ara no, ara hi ha 4 cases i 4 

botigues, no sé com es pot arreglar. I el carrer Sobrerroca també, era un carrer de molta activitat i ara no…” (Eva, 79 

anys, blanca, catòlica, heterosexual i que viu fora del barri) 

Pel que fa al conjunt de les activitats que les entrevistades duen a terme al barri, destaquen 

sobretot les de caràcter social i, la majoria d’aquestes s’associen a les places on hi ha terrasses 

de bar i on es concentra més gent. Les zones de més concurrència, però, no resulten agradables 

per a tothom, en tant que també s’hi troba la cerca d’espais de calma i tranquil·litat per diverses 

dones, aquest espai resulta ser normalment el parc de la Seu, principalment gràcies al seu 

ambient natural (consultar annex 1 per informació complementària sobre les Walking Interviews). 

“Aquí hi ha la Seu [església], que com a tal no em diu res, hi he entrat uns 3 cops a la vida, però sí que al voltant hi 

hem vingut molt a fer jocs amb l'espai, a preparar coses de l'Alternativa... també és un lloc de passeig per esbargir-me 

jo però també per anar a parlar coses importants amb gent, per estar tranquil·les. És un lloc que si vull estar tranquil·la 

doncs hi vaig, i està guai perquè realment està com a 5 minuts de casa.” (Bruna, 22 anys, blanca, atea i lesbiana que 

viu dins el barri) 

Un altre ús que hi ha molt present al barri és, per una banda, el de comprar, una activitat que 

porten a terme, amb més o menys mesura, totes les entrevistades. Així i tot, a diferència de les 

activitats de socialització en les que no s’observava una clara diferència entre les residents i les 

de fora, en les activitats relacionades amb el comerç sí que hi ha distincions. Mentre que les 

persones que no són residents, compren productes de manera més ocasional i sobretot en 

botigues situades en el centre econòmic del barri, les residents tendeixen a fer compres més 

quotidianes, de productes més diversos i situats en diferents carrers. 
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“Jo surto cada dia i ho compro tot, jo compro al mercadal [mercat], al carrer Vilanova que hi ha el pa i una botiga de 

sabons naturals, hi ha un bar i també vaig a l'Ingredient que té molta gent i a davant hi havia un lloc de fruita que ja va 

tancar, compro a aquests puestus d'aquí. El pa el compro normalment a Sant Miquel [carrer] que fa molts anys que hi 

vaig i també arreplego tots els pagesos a la plaça de l'ajuntament i també a una tocineria que hi compro el pernil dolç, 

llavors també hi vaig a la perruqueria. També vaig amb la Regina a comprar que té com una drogueria diguéssim 

d'abans, que ven de tot que hi compro bastant. Un cop al mes vaig a l'Aldi i al Mercadona que estan aquí baix, però 

normalment vaig al mercadal i per aquí, bueno no n'hi ha gaires perquè n'han tancat moltes. I el Puigmercadal està 

tancant també, hi ha moltes parades tancades, però com que jo fa tant temps que hi vaig, vaig a les mateixes que anava, 

al peix, hi ha la carn...” (Rosa, 84 anys, blanca, catòlica, heterosexual i que viu dins el barri) 

Per altra banda, també hi ha un seguit d’activitats que només les porten a terme les residents, 

concretament les adultes, com ara activitats esportives, teletreball o lectura. Així doncs, a trets 

generals, les dones d’altres barris fan activitats acompanyades d’altra gent, en canvi, les 

residents en tendeixen a fer un ús més individual a causa de la naturalesa de les pròpies activitats. 

“Normalment, [l’espai públic] l'utilitzo durant el dia, però a vegades depèn de les activitats que tingui a la nit, però la 

majoria estan al matí o la tarda. Però ara la meva situació ha canviat i com que treballo fora de Manresa, és possible 

que el vespre surti a fer esport i caminar que m'agrada molt i ho faig quan puc, sense cap problema i surto amb tota la 

seguretat i sense cap problema i quan torno a casa de treballar descanso una mica i després surto a caminar per canviar 

l'estrès del dia.” (Lina, 41 anys, musulmana, heterosexual i que viu dins el barri) 

“[En relació amb l’ús] Primer per quedar amb gent, per llegir el diari si fa bon temps, per traslladar-me... bàsicament, 

és això, per activitats d’oci i de trasllat. Home, per treballar amb el portàtil ara que en tinc un que va bé, ho faré més. 

(...) a mi m’encanta i quan hi vaig a llegir el diari hi estic súper bé i sobretot si hi ha sol, però els tipus de relacions 

socials que hi ha allà jo no hi he encaixat mai. A dins de l’Alzina, però, quan hi he anat a treballar durant el confinament 

i això hi estic de conya marinera, perquè allà sempre hi haurà algú també que està sol i això, a més és un lloc que té 

sol de matí i això m’agrada molt i s’hi està molt bé, però estic diferenciant molt la vida de colla de tardes-vespres i fora, 

de la vida de persones soles als matins o inicis de la tarda.” (Jana, 57 anys, blanca, agnòstica i heterosexual que viu 

dins el barri) 

Seguint els arguments de Casmpos (1996), és important la visibilització i el reconeixement de les 

activitats quotidianes que duen a terme les dones residents, ja que la finalitat de la ciutat ha de 

ser la de construir relacions entre la ciutadania. 

c. Identificació 

Dins el barri Antic hi conflueixen una varietat de sentiments, alguns compartits entre la majoria 

de les entrevistades i d’altres més particulars (veure mapa 02 i projecte Instamaps) i alhora, es 

troben espais on hi coincideixen sentiments oposats. Així doncs, s’han reconegut vuit tipologies 

d’espais; de confort, que es troben en tretze llocs diferents del barri; espais de socialització, que 

es troben en onze llocs; espais de reivindicació en tres llocs; espais de calma i tranquil·litat en 

cinc llocs; espais de perill en set llocs; espais dominats per un col·lectiu en quatre llocs; espais 

d’incomoditat en nou llocs; i espais amb sensacions contradictòries en cinc llocs. 

S’ha observat que en determinats punts el sentiment de les entrevistades era comú, com ara la 

sensació d’ocupació de la baixada dels Drets per part del col·lectiu d’homes, el sentiment de 

confort a les zones de la plaça Sant Domènec, carrer Urgell, carrer del Born, plana de l’Om, plaça 
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de l’Anselm Clavé i el carrer Sant Miquel, o el sentiment de socialització que tendeix a situar-se 

a les places, concretament a plaça Europa, plaça Major i plaça Gispert. Pel que fa als sentiments 

de perill, s’ha observat una diferència entre les dones residents i les que viuen fora, en tant que 

les segones n’han assenyalat força més que les primeres. Per contra, els espais de calma i 

tranquil·litat només han estat marcats per gent que utilitza molt el barri. 

El nivell d’identificació amb el barri és elevat en totes les residents, però també ho és per algunes 

de les que hi viuen fora a causa de la xarxa de relacions que hi han establert. 

“Considero que el barri m’identifica, si, si, bàsicament la majoria de les coses m’han passat en aquest barri. Una emoció 

que em recorda a aquest barri és autoconfiança, reflexió, millora i pensaments, coses normals, aquí és on he crescut 

més com a persona, és on m’han passat experiències que m’han fet pensar on he pogut reflexionar, assentada als bancs 

d’aquest barri, a les places.” (Sam, 18 anys, blanca, atea i asexual que viu fora del barri) 

“Considero que aquest barri sí que m'identifica, no les places i els carrers en concret, sinó les coses que hi faig, 

realment em sento com més identificada amb aquest barri que no pas en el meu. Perquè en el meu estic allà perquè 

tinc la casa allà, però realment on faig les coses és aquí moltes vegades.” (Abril, noia de 22 anys, blanca, atea i bisexual 

que viu fora del barri). 

El concepte del confort és clau per poder generar un sentiment d’identificació amb un espai, quan 

s’ha demanat a les entrevistades com hauria de ser el barri Antic perquè fos una zona de confort, 

han sorgit respostes diverses i algunes d’oposades. Unes deien que els carrers haurien de ser 

més oberts i amples, mentre que d’altres consideraven que l’estructura estreta i irregular era part 

essencial de l’encant del barri, aquesta distinció es veia sobretot entre les dones que fan un ús 

diari del barri i les que en fan un ús més ocasional. Mentre que unes deien que hauria d’haver-hi 

més il·luminació per sentir-se més segures i d’altres deien que en un món ideal els agradaria que 

no hi hagués cap mena de contaminació lumínica. I a diferència d’unes que deien que se sentirien 

més segures si hi hagués molta gent al carrer, d’altres manifestaven que preferien anar soles. 

Tanmateix, hi ha consens, per una banda, en què un dels factors físics que fan un espai més 

amable i de confort és la presència de zones verdes o arbrat, així com el protagonisme de les 

zones peatonals i la poca presència de vehicles motors. Per altra banda, com a factor social del 

barri, per generar un espai de confort ha d’haver-hi mixticitat i heterogeneïtat de comerços, 

activitats, equipaments i associacions a efectes de garantir la vida dins el barri. 

“Per mi un espai públic perquè fos de confort hauria de ser que no hi hagués gaire gent ni gaires cotxes, que s'hi 

pogués caminar ample, sense gaires semàfors, però que alhora hi hagi vida, com que hi hagi botigues o algo, que no 

sigui un carrer només d'una urbanització, i que els edificis estiguessin en bon estat i que estigui il·luminat a la nit.” 

(Bruna, 22 anys, blanca, atea i lesbiana que viu dins el barri) 

“Per mi hauria d'haver-hi molts espais verds, el primer de tot (...) també falten moltes places i hi ha moltes cases molt 

antigues aquí al barri Antic, que jo crec que s'haurien d'espongir molt més del que han fet, perquè és necessari.” (Eva, 

79 anys, blanca, catòlica, heterosexual i que viu fora del barri). 

“Per mi un espai públic de confort seria un lloc amb espai verd, sense cotxes (...) que la gent pogués estirar-se a 

l’herba, que hi hagués una font.” (Olivia, 44 anys, blanca, atea i heterosexual que viu fora del barri) 
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“Per mi un barri amb confort hauria de tenir primer de tot seguretat, que és la base de tot. Llavors també l'aspecte del 

barri, perquè a vegades hi ha cases que sembla que hagin de caure.” (Ona, 22 anys, musulmana i heterosexual que viu 

fora del barri) 

“Per mi un lloc de confort seria un espai on hi hagués gent que no et mirés pel carrer, que no fessin comentaris... 

perquè em sentis còmode a la nit hauria de ser un carrer on pogués estar sola i sobretot que estigués molt il·luminat.” 

(Abril, 22 anys, blanca, atea i bisexual que viu fora del barri). 

“Home, m'agradaria que tothom ens comuniquéssim com abans, però ara és difícil eh, perquè tothom està molt tancat 

a casa seva.” (Rosa, 84 anys, blanca, catòlica, heterosexual i que viu dins el barri) 

Contràriament a molta literatura i articles publicats que exposen com el col·lectiu LGTBI moltes 

vegades es veu vulnerable i és exclòs de l’espai públic, en aquest cas, la Bruna (única dona que 

ha mencionat aspectes de la seva orientació sexual durant les entrevistes) a causa del seu 

aspecte físic cada vegada menys femení, l’ha portat a tenir un sentiment de menys cosificació i 

sexualització en els espais públics. 

“Allà a la plaça de la Música, quan tenia uns 15/16 anys vaig passar amb un vestit que jo em trobava moníssima, i hi 

va haver uns pavos que em van xiular, allà, és que se'm va quedar gravat per sempre, va ser el primer com que me'n 

vaig adonar que algú m'estava sexualitzant. Però coses d'aquestes m'han passat en varis carrers del barri realment, que 

ara no et sabria dir si en algun més o menys, però és com que tampoc no ho associo molt, no passo per allà pensant 

que és un carrer on em xiularan, sinó com un carrer com qualsevol altre. I des que porto el cabell curt ja no em xiulen 

gairebé. El fet de ser lesbiana i tenir una expressió de gènere diferent, cada cop com menys femenina ha canviat molt 

la manera en com em relacionava amb l'espai. Per exemple això dels comentaris, que crec que és l’evident, ha fet com 

que anés més tranquil·la.” (Bruna, 22 anys, blanca, atea i lesbiana que viu dins el barri) 
 

El gènere és la categoria social més determinant a l’hora de sentir-se còmodes en l’espai públic, 

tot i això, algunes ho associen directament a diversos punts específics del barri Antic, mentre que 

d’altres ho consideren un factor que es reprodueix de manera global. 

“Està ple de persones que, és això, que em discriminen o m'assenyalen i m'assetgen. I és per això, per ser noia, per 

tenir l'edat que tinc i perquè em veuen com una persona vulnerable de què ells poden abusar (...) Jo sempre, tota la 

vida des de molt petita, sempre l'he vist com un punt de perill, sobretot sent noia, sent noi no passa res, però és això, 

que quan saps que has de passar per allà, has d'anar vestida més modesta, no mirar-los, abaixar el cap...”. (Ona, 22 

anys, musulmana i heterosexual que viu fora del barri) 
 

“Aquí el barri Antic, si m’he sentit exclosa ha sigut per ser una dona i en moments puntuals, què estàs de festa i veus 

un tio que potser et mira d’alguna manera obscena, o et ve a dir coses... però penso que això no és el fet que sigui el 

barri vell, sinó que és la nit i l’oci nocturn, que la gent quan beu actua d’una manera que no ha d’actuar.” (Olivia, 44 

anys, blanca, atea i heterosexual que viu fora del barri) 
 

La religió també és una categoria social que pren importància a l’hora de sentir-se inclosa o no 

tant al barri com a la ciutat en general.  

“Com a dona sempre m'he sentit a gust a tot arreu, no sempre al 100%, a vegades si a vegades no. Sobretot com a 

musulmana, no tinc cap problema amb els catalans, perquè tots tenim idees obertes, quan estic amb ells estic còmode 

i tranquil·la i així sóc jo, és la meva naturalesa, des que estava a Marroc amb la meva família. Quan he entrat a Manresa 

he trobat algunes persones que encara estan tancades, a vegades no em sento molt còmoda, però aquestes persones 

no volen estudiar, no volen canviar la manera del pensament, que ara les coses han canviat. No és un gran problema, 
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però prefereixen quedar-se tancades, pot ser de qualsevol nacionalitat, sobretot la meva.” (Lina 41 anys, musulmana, 

heterosexual i que viu dins el barri) 

Finalment, un altre factor que condiciona el sentiment de pertinença a l’espai és la presència 

policial i les càmeres de vigilància dins el barri Antic així, que tal com exposa Maria Patiño-Die 

(2015), per algunes persones resulta una expressió de la perillositat que hi ha al barri, i que, per 

tant, ha de ser vigilada, i per altres persones, especialment per les que estan vinculades amb 

activisme polític i per les residents, resulta una eina de control i intimidació. 

“Es perd totalment la funció de la policia i que està tota l'estona aquí, al barri. A altres barris sí que hi ha policia, però 

no tanta, se centra tota aquí i em fa ràbia perquè per exemple a Puigmercadal hi ha molta policia i ja no per res, a mi 

m'agobia. El fet que hi hagi tant policia fa que em senti més insegura que segura a dins del barri.” (Aida, 18 anys, 

blanca, atea, orientació sexual no descoberta i que viu dins el barri) 

“Aquí a la plaça Gispert, aquí realment molta vida social, i també un sentiment de lluita, perquè hi ha aquí el Batzac. Ara 

han posat càmeres, que dificulten una mica la feina.“ (Bruna, 22 anys, blanca, atea i lesbiana que viu dins el barri) 

d. Percepció 

La percepció de l’entorn es deriva a partir d’aspectes físics (estat de les edificacions, presència 

d’espai verd i arbrat, neteja del carrer, qualitat de la xarxa viaria, l’accessibilitat, la il·luminació o 

les actuacions de millora de l’espai per part de l’ajuntament) i a partir d’aspectes socials 

(característiques de les persones que hi habiten, relacions establertes, experiències viscudes, 

incomoditat, por, inseguretat, intimidació de col·lectius que ocupen l’espai, activitats dutes a 

terme, sentiment de barri o companyia). En el cas del barri Antic, tal com es veu en el mapa 03 

compost a partir de la cartografia social i les Walking Interviews (consultar annex 1 i 2), tot i que 

la majoria de les percepcions per part de les dones són positives (58 espais de percepció bona), 

la percepció negativa també hi és molt present (42 espais amb percepció dolenta). 

La principal causa de la percepció negativa és per aspectes socials (28 espais) però tan sols 5 

d’aquests espais han estat marcats per dones residents, mentre que els 23 restants han estat 

marcats per dones d’altres barris. Així doncs, es pot pensar que la major coneixença i freqüència 

de l’espai pot portar al fet que la percepció passi de ser negativa a positiva. Altrament, hi ha un 

total de 14 espais percebuts negativament per aspectes físics, en aquest cas 7 marcats per 

dones residents i 7 per dones no residents.  

La percepció positiva de l’espai es troba principalment encarada a aspectes socials atès que se’n 

marquen un total de 51, mentre que per aspectes físics se’n marquen 7. Dels 51 espais, 25 són 

marcats per part de residents i 26 per part de no residents. Això porta a pensar que les dones 

tan residents com no, donen molta importància a les relacions establertes dins el barri i a les 

activitats que porten a terme amb la seva xarxa de confiança.  

Així doncs, s’observa una clara diferència entre les persones que viuen dins i les persones que 

viuen fora (veure mapa 03 i projecte Instamaps), atès que les dones residents veuen molts espais 

públics com casa seva, espais que a les persones de fora els perceben de manera negativa a 
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causa de la seva desconeixença i falta de confiança (zona del Conservatori de Música Municipal 

de Manresa, carrer Santa Maria, plaça Montserrat). 

Un aspecte que determina si l’espai es viu de manera positiva o negativa és el nivell de seguretat 

percebut. La majoria de les dones no residents que han marcat espais percebuts negativament 

per aspectes socials han estat relacionats amb el concepte de desconfiança i inseguretat, mentre 

que les que utilitzen l’espai freqüentment no tenen (o almenys no mostren) tanta inseguretat. Això 

porta a pensar que tal com exposa Petralla i Vanderschueren (2003) en algunes ocasions el 

sentiment d’inseguretat és provocat pel debilitament de les xarxes socials que es tenen envers el 

barri. 

“Jo sempre m'he sentit còmode en aquest barri, no tinc cap problema, jo fins a l'hora present no m'ha passat mai res, 

si he sortit, si he arribat a les onze o així, res, mai. Em diuen "oh! Per allà baix vius..." o jo hi visc, perquè tota la gent 

té por. Si tu veiessis l'estola de cotxes que hi ha aquí [conservatori] perquè a tota la canalla no els deixen anar sols, 

els venen a buscar.” (Rosa, 84 anys, blanca, catòlica, heterosexual i que viu dins el barri) 

e. Compromís 

El nivell de compromís, tal com diu Tovi Fenster (2004) és un dels factors que ajuda a identificar 

el coneixement urbà i les relacions de la gent en l’espai. En el cas del barri Antic hi ha una evident 

diferència entre les pròpiament residents i les que no ho són, en tant que les primeres són les 

úniques que pertanyen a associacions, col·lectius o que desenvolupen activitats socials dins el 

barri. En conseqüència, de manera voluntària o involuntària, participen activament del reforç de 

la vida i sentiment de barri, així com del seu propi empoderament (veure annex 1 sobre les 

entrevistes a peu i projecte Instamaps per complementar la informació relacionada amb el 

compromís). 

“Home el compromís ara mateix és tope màxim. Però per mi el compromís real amb el barri seria participar en 

l’associació de veïns, revitalitzar-la perquè està com morta, i també, que a vegades ho penso, escriure més als regidors 

(...) però suposo que per estàndards normals, com que estic amb col·lectius si que estic molt compromesa.” (Jana, 57 

anys, blanca, agnòstica i heterosexual que viu dins el barri) 

“En tinc si, participo amb l'Arran i l'Ateneu. Són llocs privats, però amb Arran sovint utilitzem l'espai públic a partir de 

manis, concentracions i actes al carrer, bueno, menys sovint del que m'agradaria, però se'n fan. També amb la FMA 

utilitzem l'espai públic per fer calçotades i coses així. Amb l'Ateneu si que crec que queda tot més a dins, a la terrasseta 

que hi ha, i no es fa tant ús de l'espai públic.” (Bruna, 22 anys, blanca, atea i lesbiana que viu dins el barri) 

Un dels factors que motiva a tenir un compromís actiu amb la ciutat i el barri és l’eix de la religió 

musulmana, ja que apareix la voluntat que les dones estrangeres puguin integrar-se fàcilment a 

la societat i que puguin tenir la mateixa veu i presència a l’espai públic que les dones blanques. 

“Jo crec que hi ha activitats que tenen un paper important en la vida de la dona, crec que necessitem això, perquè la 

dona [estrangera] pugui integrar-se fàcilment (...) Jo aquí no m'he quedat tancada a casa, voldria donar la importància 

que les dones participin en les vagues, que elles també estiguin al carrer, que també passegen el gos, que també diran 

que no, que poden dir que no els agrada, que poden sortir i que poden participar en les activitats, i qualssevol i que 

s'asseguri que la seva veu arribi, que ella també viu a Manresa. Les places i els carrers són importants per manifestar 

les idees.” (Lina 41 anys, musulmana, heterosexual i que viu dins el barri) 
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Les entitats i associacions de les quals les residents formen part són el Cor INCONDIS, 

l'associació Al Noor (associació de dones i de joves), la Xarxa de Suport Mutu del Barri Vell,  

l’Escola Soror, Arran, l’Ateneu i Sant Egidro. Majoritàriament, les relacions que estableixen les 

dones residents estan vinculades a les entitats i associacions de les quals formen part. Altrament, 

i pel que fa a les dones que no són residents, el seu compromís no s’expressa amb una 

participació activa,  sinó que s’expressa en la identificació i la socialització que fan en el barri. 

IV.II. Aplicabilitat de l’estudi i propostes futures:4 
Plantejar possibles aplicabilitats de l’estudi, així com diverses propostes de futur que es poden 

organitzar, és necessari per a complementar-lo i treure’n rendiment. Així doncs, es plantegen 3 

propostes: 

a. Planejar tallers de cartografia social a l’espai públic 

Una de les possibles accions que es poden portar a terme és la de plantejar tallers de cartografia 

social oberts a la participació ciutadana directament des de l’espai públic, per tal que la població 

pugui comunicar i expressar les seves problemàtiques i les seves necessitats, i que aquestes es 

vegin reflectides de manera cartogràfica. 

b. Organitzar un mapa online 

Aquesta acció s’ha dut a terme per la realització d’aquest treball amb les Walking Interviews com 

a base, amb aquesta tècnica s’ha permès il·lustrar de manera entenedora les sensacions de les 

dones a l’espai públic. És per això que es proposa l’organització de cartografia online a partir de 

la informació extreta dels tallers plantejats, de manera que es puguin incorporar frases, fotos i 

comentaris al mapa i així generar una base de dades oberta consultable per a tothom, que es 

pugui anar complementant. 

c. Generar un projecte de transformació veïnal 

Finalment una proposta més ambiciosa és la de portar a la pràctica projectes que busquin la 

transformació directa dels barris, en les que els interessos, problemàtiques i necessitats que 

s’han detectat es visibilitzin i se solucionin. Per una banda, amb petites iniciatives i trobades 

col·lectives, i per altra banda, des de les administracions, a partir de la informació obtinguda i la 

realitat del barri, puguin sortir propostes polítiques que ajudin a la visibilització i resolució dels 

aspectes suggerits (veure annexes 1, 2 i 3 per tal d’obtenir informació detallada de sensacions, 

percepcions i experiències en carrers i places concrets de les dones entrevistades).  

 
4 Idees extretes del Manual de Mapeo Colectivo: Recursos Cartográficos Críticos para procesos 
Territoriales de Creación Colaborativa (Risler, Julia & Ares, Pabl - 2013). 
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5. Conclusions 
 

Com s’ha vist al llarg dels resultats, existeix una clara relació entre la percepció de l’espai públic 

i el barri de residència de les dones, això es deu al fet que les activitats, la freqüència i el 

compromís varia segons si són residents o no. Això fa que l’estigma del barri encara sigui present 

en l’imaginari de la majoria de dones no residents. Així doncs, viure dintre del barri o viure’n fora 

és un factor important per determinar-ne la percepció, però no n’és l’únic.  

L’anàlisi ha evidenciat que la perspectiva del barri Antic per part de les dones va més enllà del fet 

de si en són residents, ja que també ve especialment determinada pel nivell de coneixença i d’ús. 

D’aquesta manera, més que distingir entre residents i no residents, s’hauria de distingir entre les 

dones que en fan un ús diari i les dones que en fan un ús més ocasional. Tanmateix, s’observa 

com els eixos de desigualtat de l’edat, la religió i l’orientació sexual estan essencialment 

relacionats en com s’utilitza l’espai i quin és el sentiment envers aquest.  

L’eix que genera, però, més conflicte i que determina de manera més notable la manera de viure, 

és el gènere, en tant que totes les entrevistades han viscut experiències negatives pel fet de ser 

dones. Algunes ho han associat directament amb el barri Antic i d’altres ho veuen com a efectes 

generals del sistema patriarcal. Centrant-nos en l’àmbit de seguretat i d’espais de la por, es 

podria concloure que les dones que fan un ús diari de l’espai públic no conceben un nivell 

d’inseguretat tan elevat com les dones que viuen fora i en fan un ús més ocasional o més centrat 

en activitats concretes. 

S’ha de parar atenció a la complexitat dels espais i les necessitats i preferències de cada dona, 

sobretot pel que fa a les característiques dels espais de confort. S’ha vist que han aparegut 

conceptes i idees contradictòries i que, mentre que per unes dones resulta agradable, per altres 

provoca un sentiment de desconfort; com ara el cas d’eixamplar i obrir carrers per una banda i 

la voluntat de conservar l’essència desigual del barri per l’altre; o la idea d’espais amb molta 

activitat i gent, que aportava confort a algunes dones i incomoditat a d’altre. Aquesta complexitat 

que caracteritza els espais i la gent que els utilitza, s’ha de tenir en compte en el moment de la 

planificació urbana, ja que és la que expressa les diverses necessitats i opinions de les persones 

i els col·lectius. Així i tot, dins d’aquesta complexitat i diversitat d’opinions, es troben factors en 

què totes les dones es pronuncien a favor, com és la presència dels entorns verds o la disminució 

del vehicle privat en l’ideari d’espai de confort. 

Una altra de les conclusions que s’extreuen, és que les zones concèntriques són els espais 

públics més freqüentats a causa de l’alt nivell d’activitat econòmica. Altrament, els espais que no 

es freqüenten tant són els carrers que estan més allunyats de les zones cèntriques o que 

físicament tenen un aspecte poc amable amb els col·lectius vulnerables. Així mateix, es detecta 

que les activitats que més s’hi porten a terme per a totes les dones són les de socialització i les 
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relacionades amb el comerç, tot i que un dels grans usos és el de lloc de pas, tant per les 

residents com per les que viuen en altres barris. 

El barri Antic és un punt de referència i compta amb un elevat sentiment de pertinença per part 

de la majoria de les dones, independentment del lloc de residència, a causa de factors socials i 

de les xarxes relacionals que s’hi ha desenvolupat. El fet que el nivell d’identificació sigui tan elevat 

entre les diferents dones, trenca amb l’estigma social que es té del barri. 

També s’ha vist reflectida la importància i rellevància dels aspectes socials, més que els físics, 

per a la percepció de l’espai, ja sigui tant per les percepcions negatives com les positives. Alhora, 

el fet que les dones percebin més espais positius que negatius, també convida a qüestionar 

l’estigma social associat al barri. 

La cartografia i el projecte d’Instamaps5 duts a terme han permès il·lustrar els sentiments de les 

dones envers l’espai, així com la coneixença i les percepcions. Paral·lelament, també han 

permès, per una banda, visibilitzar experiències úniques per a cada dona, i per altra banda, 

mostrar que existeixen espais que desprenen sensacions contradictòries, en els que encara es 

reflexa més la complexitat de la gestió de l’espai.  Cal tenir present que la informació que aporta 

la cartografia emprada, tot i estar limitada a la mida de la mostra, expressa les vivències de 

diverses dones amb edats, orientacions sexuals i religions diferents. 

A tall de conclusió, i com diuen la Cristina Cruz i la Claudina Relat, regidores de feminisme i LGTBI 

i de Centre Històric de Manresa respectivament i, que han estat entrevistades per aquest treball, 

és important incorporar la visió de gènere en les estructures del planejament de la ciutat, ja que, 

a l’incorporar aquesta perspectiva, es construeix una ciutat més amable i més cuidadora per a 

tothom. És per això que s’han d’impulsar polítiques que permetin que l’estigma de perillositat i 

inseguretat deixi d’associar-se al barri Antic de Manresa. És fonamental comptar amb el 

coneixement local com a font per les polítiques  i actuacions de l’administració, en tant que reflex 

les necessitats reals de la població.  

 
5 Aquest projecte es pot consultar a partir del següent enllaç___-----__-----------------------------------   
https://www.instamaps.cat/instavisor/2a1dcf9cdf7dc706ba2a360edca90b65/Walking_Interviews.html 
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W a l k i n g   I n t e r v i e w s 
El present Annex compta amb la recopilació de les Walking Interviews de les  dones que viuen 

fora del barri com són l’Ona, una noia de 22 anys, musulmana i heterosexual; la Sam, una persona 

de 18 anys, blanca, atea i asexual; l’Olívia, una dona de 44 anys, blanca, atea i heterosexual; 

l’Abril, una noia de 22 anys, blanca, atea i bisexual; i l’Anna Maria, una dona de 77 anys, blanca, 

cristiana i heterosexual. Així com també de les 5 dones que viuen dins el barri, que són la Bruna, 

una noia de 22 anys, blanca, atea i lesbiana; la Lina, una dona musulmana i heterosexual; la Jana, 

una dona de 57 anys, blanca, agnòstica i heterosexual; la Zoe, una noia de 18 anys, blanca, atea 

i bisexual; i l’Emília, una dona de 80 anys, blanca, cristiana i heterosexual. 

L’annex es divideix en dos blocs diferents per a cada una de les entrevistades; la Fitxa 

d’Informació i la Walking Interview.  Així doncs, en el primer bloc es recull una primera fitxa 

d’informació bàsica com l’edat, el gènere, la religió, la orientació sexual, el nivell d’estudis, la 

situació laboral, la unitat familiar, el barri i el temps que fa que hi viu, si participa en alguna 

associació i si té relacions dins el barri Antic. Seguidament s’adjunta la part de l’entrevista que té 

per objectiu conèixer detalls de la freqüència amb la que utilitzen els espais públics del barri, de 

l’ús o l’activitat que en fan, de la identificació amb el barri, la percepció que en tenen d’aquest i 

el nivell de compromís.  A continuació s’exposen de forma gràfica per cada una de les 

entrevistades, per una banda, els diversos punts que els transmeten sentiments / experiències, i 

per l’altra el recorregut realitzat, així com també una explicació resum del recorregut i els 

principals punts rellevants de cada una de les entrevistes.  

Finalment en el segon bloc, s’adjunta la transcripció de les Walking Interviews, aquestes s’han 

estructurat amb diferents blocs relacionat majoritàriament amb agrupacions de carrers i places 

fetes a partir de la semblança de sentiments o per la proximitat dels espais. Tanmateix, en algun 

dels casos s’han realitzat apartats destinats a tractar un tema en concret. En aquest últim apartat 

s’incorporen les fotografies realitzades per les entrevistades dels llocs que han trobat necessaris, 

ja sigui per sentiments positius com negatius.  

1 Annex  
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 1. ONA  
 

Fitxa d’informació 

 

 

Coneixença 

Entrevistadora: Amb quina freqüència utilitzes l’espai públic? Per quins carrers i places vas? 

Ona: El barri Antic és considerat com el centre de Manresa, vulguis o no, encara que Manresa 

s'hagi estès per altres zones, no deixa de ser el centre i el meu barri (Sagrada Família) és un barri 

que connecta, just està a la part de dalt, però tocant amb el barri Antic, més concret amb les 

Escodines. Per tant, d'alguna manera el barri Antic, des de casa meva, és una zona obligada de 

passar per si volgués anar a l'escola, que és on hi ha el meu germà o al tren, a veure les festes 

majors o qualssevol lloc... 

Sé que hi ha moltíssima gent que hi fa molta vida dins el barri Antic, sobretot quan érem petits, 

que hi havia molts nens que quedaven per jugar aquí. Però jo no he tingut un gran contacte amb 

el barri Antic. O sigui, hi he quedat vegades amb amics i per fer visites a persones que hi viuen, 

però en la majoria de casos ha estat una zona de pas. 

E: En fas més freqüència durant els caps de setmana o entre setmana? 
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Ona: Per exemple, sí que tenia més a veure amb el meu dia a dia durant els anys passats i sí que 

era de pas diari, menys els caps de setmana a no ser que quedés. Normalment, quedo al centre 

i a partir del centre marxàvem a altres llocs, no és una zona per fer coses diguéssim. 

E: En fas més freqüència durant el dia o la nit? 

L'ús que en faig sempre és de dia, a la nit mai. Quan és fosc a l'hivern, sí que és més freqüent 

que en faci ús, però perquè l'hora coincideix si és de tarda, llavors no em fa cosa passar-hi perquè 

no és del tot de nit. Però de nit no hi solc passar, a part de la fama que té, que no només és fama, 

sinó ja són realitats que passen i es passa por. Sé que moltíssima gent estem intentant evitar 

passar per aquí i que preferim fer la volta per altres camins que estiguin més allunyats del centre. 

Sempre intento anar-hi al matí i a la tarda, depèn el que hagi de fer. De nit sempre intento evitar 

qualsevol lloc del barri Antic. 

Ús / Tipus d’activitats 

E: Quins tipus d’activitats realitzes a l’espai públic? 

Ona: La majoria de cops és llocs de pas, a no ser que quedi amb la gent. I òbviament quan fan 

fires o coses d'aquestes, doncs per oci seria. I bueno les botiguetes petites aquestes més 

artesanals, que no sé si és per casualitat, si els lloguers són més baixos per l'estat en què estan 

els locals... però les botiguetes més artesanals en solc fer més ús, d'aquestes botigues més 

locals. 

No baixo a fer compres, però perquè sempre al costat de casa ja hi ha les grans botigues que 

tenen els preus més baixos. 

E: Amb qui fas aquestes activitats? 

Ona: Quan vinc al barri Antic quan és de dia normalment vinc sola i potser estic acompanyada, 

però per causalitats de què hagi quedat amb algú. Quan és de nit, és veritat que he d'anar sola, 

però perquè és un apuro del moment i he d'anar sola, però no m'agrada anar-hi i prefereixo anar-

hi acompanyada. 

Jo, és veritat que després marxo a llocs més populars que diguéssim de Manresa, com és el 

passeig, tot i així per quedar normalment solen ser zones del barri Antic, per tant, sí que seria un 

espai socialitzador. 

Els principals llocs que passo són plaça Europa i la reforma, o des de l'ajuntament i plana de l'om, 

o el born que és on hi ha les botigues. 

Identificació / sentiment 

E: Quin sentiment tens respecte algun espai del barri? 

Ona: El sentiment que tinc és una mica complicat, per una banda, és bo, perquè és un barri que 

és veritat que potser no està tan viu com la resta de Manresa, però és molt popular, hi ha molta 

gent pel carrer, hi ha nens jugant... llavors dona un bon sentiment, a més que les fires i les coses 
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aquestes sempre és munten per aquí, sobretot a l'estiu. Llavors hi ha coses dolentes, que les 

relaciono amb coses criminals, por, delinqüència, i assetjament. 

E: Com hauria de ser per tu un barri que et donés confort? T’identifiques amb el barri Antic? 

Ona: Per mi un barri amb confort, hauria de tenir primer de tot seguretat, que és la base de tot. 

Llavors també l'aspecte del barri, perquè a vegades hi ha cases que sembla que hagin de caure 

i saps realment que allà hi viuen persones i que potser se'ls hi cau a sobre en qualsevol moment 

i a tu doncs passant pel carrer també et cau a sobre. Crec que s'hauria d'invertir molt més en el 

barri Antic per molt antic que sigui, sí que Manresa s'està fent gran però no deixa de ser el centre 

i hi ha molta gent que hi viu. 

Percepció 

E: Quina percepció general del barri tens? 

Ona: La percepció que es té és negativa i jo confirmo que és negativa, perquè tota la vida ho he 

vist com una cosa negativa i, no és només una polèmica que es té, sinó que també és una realitat. 

El que passa és que les persones es queden només amb la polèmica i no busquen solucions, i 

això és el que fa falta, solucions. I la solució no és posar patrulles perquè no soluciona res, la 

solució és veure per què es generen aquests comportaments, la situació econòmica de les 

persones i coses d'aquestes, no només posar la policia perquè és totalment inútil. 

Per una banda, hi ha les coses que veiem, jo he vist coses aquí al barri Antic que m'han fet agafar 

por, llavors coses que van dient, que fan que augmenti aquesta por. I és veritat que passen coses 

a altres barris, hi ha hagut assassinats i hi ha vídeos de persones amb ganivets als carrers 

corrents a altres barris que no són el barri Antic i és veritat que no hi tinc por, i, en canvi, aquí al 

barri Antic sí, no sé per què però és així. 

Compromís 

E: Participes en algun col·lectiu, entitat o associació? 

Ona: Ara mateix no estic en cap associació, però hi havia un col·lectiu, l'Escoleta popular allà a 

l'Ajuntament, que m'hi volia posar, però per falta de temps no m'hi vaig poder posar. 

E: Tens relacions socials dins el barri Antic? 

Ona: Relacions socials del barri sí que en faig, vinc a veure a molta gent d'amics i familiars, però 

sobretot per allà a la zona de les Escodines, que estan a tocar del barri Antic, que és com un 

espai marginal i realment no es diferencia del barri Antic. I tenim aquí la plaça Sant Domènec que 

està bé, perquè està a davant del barri, netegen la cara perquè és l'entrada del barri Antic i a la 

que entres una mica ja veus que està tot podrit a dintre. 
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Walking Interview 
El recorregut de l’Ona es va iniciar a la plaça Sant Domènec, punt de trobada acordat 

anteriorment, ja que es tracta de l’entrada del barri Antic. En aquesta plaça es va portar a terme 

l’entrevista personal on es demanaven les dades de la fitxa d’informació així com es tractaven els 

temes de coneixença, usos, identificació, percepció, i compromís. Des d’aquí, es va baixar pel 

carrer del Born, passant pel costat de la plana de l’Om i seguint baixant pel passeig de la 

República fins a arribar a la plaça de la Reforma i vam pujar pel camí dels Corrals. Ambdós llocs, 

significant un lloc de perill durant la nit a causa dels col·lectius, generalment d’homes, que ocupen 

l’espai tot intimidant-la i, en algunes ocasions, assetjant-la.  

Seguidament, connectant pel carrer de la Codinella vam arribar a la plaça de la Immaculada i 

vam seguir pel carrer de Santa Llúcia. Aquest connecta amb la Baixada dels Drets, carrer que 

limita el barri Antic i que també suposa una zona de perill i por per l’Ona. Seguidament, vam girar 

pel carrer Sobrerroca per arribar a la plaça Major, dos dels llocs del barri que més agraden a 

l’Ona perquè li transmeten confiança i familiaritat. Després de fer una petita pausa, vam baixar 

pel carrer de Sant Miquel, pel carrer Nou i pel carrer Metge Planes, arribant a la plaça Pedregar 

i seguint pel carrer del Canal, per acabar a la plaça del Mercat (per l’Ona coneguda com a plaça 

Puigmercadal per la presència del mercat amb aquest nom), un lloc que l’Ona  l’associa amb 

bons records d’infància. Per acabar, vam anar per la Muralla del Carme per arribar a la plaça dels 

Infants i a la plaça Europa, on es va acabar el recorregut. Ambdós llocs transmeten un sentiment 

contradictori a l’Ona, ja que per una banda li recorda a les fires medievals i al seu oci de petita, 

així com també un espai de socialització amb les seves amigues, però per altra banda, és l’inici 

del recorregut que ha de fer per anar a casa seva i que li fa més por i on se sent més intimidada 

i jutjada. 

A continuació es presenta el recorregut mapificat amb els punts, que l’Ona ha trobat indicats a 

portar-me, marcats seguint un codi de colors que fa referència al sentiment de l’Ona per 

cadascun. Tanmateix, també s’inclouen les transcripcions de les explicacions amb 

l’acompanyament de fotografies dels llocs que a l’Ona l’han marcat més al llarg de la seva 

experiència al barri. 
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Ona: Per qui més em sento oprimida, vigilada, insegura i assetjada és per la meva pròpia 

comunitat més que per la comunitat blanca en tots els sentits, per ser jove, per ser noia... per 

l'orientació sexual sobretot, no és en el meu cas perquè sóc heterosexual, però és una cosa que 

si les persones de la comunitat musulmana sabessin que una persona té una orientació sexual 

diferent, segurament l'assetjarien molt i molt fort. Doncs això per ser noia, hi ha barris o carrers 

que estan plens d'homes, on ja es té una percepció masclista molt forta i assetgen a les persones, 

o sigui així tal qual o sinó la forma amb la qual vas vestida, que això també té a veure amb la 

creença que tinguis tu, no sé i l'edat també, perquè si ets una nena petita no t'assetgen igual que 

si ets adolescent o jove. 

Per la meva orientació sexual no em sento oprimida, perquè per sort o per desgràcia formo part 

del col·lectiu més normalitzat que hi ha, però si jo per exemple fos homosexual o bisexual doncs 

hi hauria una opressió molt gran sobretot si se sabés, que això també és molt important, si se 

sabés per la gent de la comunitat, perquè culturalment està mal vist i la majoria dels països on hi 

ha persones de la meva comunitat, la diversitat sexual està castigada i penada, o sigui no és cap 

broma. Aquí hi ha una llei i saben que no poden traspassar-la, però l'assetjament és diferent. 
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PLAÇA DE LA REFORMA 

Aquest és el primer terror d'entrar al barri, perquè és just 

on surto del tren cada dia, quan és fosc a l'hivern o quan 

vinc molt tard a les nits, que és el que m'està passant amb 

els estudis, que m'obliguen a venir molt tard, doncs està 

ple de persones que, és això, que em discriminen o 

m'assenyalen i m'assetgen. I és per això, per ser noia, per 

tenir l'edat que tinc i perquè em veuen com una persona 

vulnerable de què ells poden abusar i que de fet hem sentit 

i han passat molts casos aquí que han sortit al diari i s'han 

fet investigacions. Sempre són homes joves i normalment 

de la meva comunitat. I és veritat que jo sempre he pensat 

que era més un estereotip, i això era el que em 

reconfortava i em deia, doncs passo per aquí que no em 

passarà res, però a mesura que passen coses, agafes més 

por però has d'agafar aquest camí igualment sinó has de 

fer la volta a tot Manresa. 

 

CAMÍ DELS CORRALS 

Aquesta pujada em fa molta por, si t'hi fixes no hi ha edificis 

al voltant i si et passés qualsevol cosa no hi ha ningú a qui 

demanar ajuda. Aquí aquest estiu, no sé si d'aquest any o 

de l'any passat, va passar un intent de violació a una dona 

que duia a passejar el seu gos, que no va poder demanar 

socors, perquè no hi havia ningú a qui socórrer. És un dels 

llocs que em fa més por de Manresa realment i que crec que 

si el meu germà hi passés no en tindria tanta, perquè ja no 

és només el factor robatori, perquè robatori pot ser general, 

però és veritat que ens veuen com a principals víctimes i que 

va molt més enllà d'això, que és un abús físic que es queda 

amb seqüeles mentals de per tota la vida. Veus, és súper 

solitari, no hi ha ningú, ningú passa per aquí. 

 

 

 

 

 

Plaça de la reforma, considerada un lloc de 

perill per l’Ona. Foto realitzada per l’Ona el 

dia 03/04. 

Camí dels Corrals, un dels llocs que alerta 

més a l’Ona i el qual sempre evita. Foto 

realitzada per l’Ona el dia 03/04. 
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CARRER GALCERAN ANDREU 

Aquest carrer és el que connecta les Escodines amb el 

centre i l'Ajuntament, i de les Escodines connecto al meu 

barri. Aquest carrer és obligat per no donar tota la volta, 

està a mig camí. Llavors resulta que hi ha edificis que 

estan abandonats i sembla que hagin de caure. No sé si 

realment l'Ajuntament hi té al darrere alguna mena de 

vigilància i de cuidado, que llavors això és una cosa, però 

potser l'edifici no s'està a punt de caure i només ens ho 

sembla exteriorment, però vale, si l'edifici estigués bé, 

perquè no es pot habilitar perquè hi puguin viure 

persones? Cosa que tampoc entenc, perquè hi ha moltes 

cases que estan abandonades, tancades i no hi fan res, 

i si és que hi són, perquè la casa aquesta del costat la 

van tirar per posar alguna cosa, no sé si de l'Ajuntament 

o això. Però aquesta del costat està fatal i no només 

aquesta, passa a tot aquest carrer i no et fa sentir segura 

per passar-hi, en qualsevol moment et penses que et 

caurà a sobre, sobretot els dies de pluja, o sigui se'm fa 

molt incòmode aquest carrer. 

 

BAIXADA DELS DRETS 

La baixada dels drets és un lloc d'assetjament conegut per 

tothom, és un lloc on les dones de la meva comunitat 

sempre eviten passar-hi o quan hi passen és sempre anant 

vestides com més modestes, perquè hi ha bars per aquí on 

sempre hi ha homes, és a dir, són bars d'homes que 

bàsicament el que fan és intimidar-te, assetjar-te... És 

veritat que abans, a part d'això que encara es conserva 

igual, hi havia el factor aquest de què per aparença 

semblava un barri encara més xungo i que ara renovat dona 

més confiança. Però he conegut moltes noies de fora de la 

meva comunitat que en dir-los-hi de quedar per la zona 

s'han negat i no han volgut passar-hi sobretot a l'estiu 

perquè anaven amb roba on ensenyaven més, que fa que 

llavors hi ha doncs més assetjament i que se sentien molt i 

molt intimidades. Jo sempre, tota la vida des de molt petita, 

sempre l'he vist com un punt de perill, sobretot sent noia, 

Carrer de Galceran Andreu, un passatge  amb 

les cases abandonades i inestables que fan 

sentir incòmode a l’Ona. Foto realitzada per 

l’Ona el dia 03/04. 

La Baixada dels Drets, un dels carrers que 

l’Ona sempre intenta evitar. Foto realitzada 

per l’Ona el dia 03/04. 
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sent noi no passa res, però és això, que quan saps que 

has de passar per allà, has d'anar vestida més modesta, 

no mirar-los, abaixar el cap... i això no pot ser. A més aquí 

han passat molts casos d'intents d'assassinats i baralles 

de grups i molt tema de drogues i coses d'aquestes, o sigui 

que és xungo i no només hi té el nom, sinó que hi ha el 

perquè, i les coses s'expliquen i se'ns queden al cap. En 

aquesta zona hi ha molt marcada una comunitat, s'ha 

tornat com la zona de la gent marroquina. Aquí l'edat si 

que importa perquè si ets una persona de 60 anys no et 

diran res, però si en tens 22 sí. Si ets un home no passa 

res, però si ets una dona si... A més, aquesta pujada, si 

trens alguna discapacitat no la pots fer.... és veritat que 

han posat un ascensor, però està a l'altre punta que dona 

tota la volta i no hi ha adaptació per les persones amb 

discapacitat. 

Aquí hi torna a haver una casa que està bastant bé i que es podria aprofitar si es rehabilités, i hi 

vivien uns joves que els van desnonar justament i ara està buida i tancada. Tampoc troben una 

altra solució, no l'arreglen, no posen una mena de lloguer ni el converteixen en alguna cosa per 

persones desemparades i persones vulnerables, està allà tancat i ja està i em sembla molt 

malament. 

 

CARRER SOBREROCA I PLAÇA MAJOR 

El carrer Sobreroca i la plaça Major, des de petita que ho 

veig com una cosa majestuosa, em porta molts records 

de quan era petita, perquè aquesta plaça és on fan les 

fires, el correfoc, hi venia a jugar també molt aquí amb 

patinet i la bici, me mare tenia les amigues aquí i és un 

lloc bastant segur. Aquí en canvi, no com a la Pujada dels 

Drets, sí que hi ha una barreja de persones, és una cosa 

estranya perquè està just al costat i aquí es barreja 

tothom, és com que aquesta zona sí que forma part del 

barri Antic però està molt més popularitzada, la gent no 

té tanta por com per venir aquí, fa més sensació de 

comoditat i de seguretat, de confiança. No sé què ho fa 

això, l'Ajuntament en sí o no sé... aquí sí que no em sento 

discriminada ni oprimida per res, ni pels meus, ni per a 

gent d'aquí ni per ningú. Ni per ser dona, ni per l'edat que 

tinc ni res. 

L’Ona posa èmfasi a un bloc d’edificis situat 

a la plaça dels Drets, creu que s’haurien de 

rehabilitar i oferir a la població vulnerable. 

Foto realitzada per l’Ona el dia 03/04.  

Plaça Major, un espai de confort i seguretat 

per l’Ona i que li porta records d’infància. Foto 

realitzada per l’Ona el dia 03/04 
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PLAÇA DEL MERCAT 

Al Puigmercadal hi tinc records des que era molt petita, 

que sempre hi venia. Jo de petita vivia més cap a la zona 

del riu, al carrer del Bruc, llavors aquest d'aquí era un lloc 

per mi súper fascinant, perquè a més de tot el que era el 

mercat, que ara és molt trist en com s'ha abandonat i està 

bàsicament mort i no hi ha gairebé res, doncs té la plaça 

aquesta que em porta records de jocs... Llavors de més 

gran també hi quedava amb persones per estar aquí 

perquè sembla una mica contradictori, però era la meva 

zona segura. Just al costat (a la Reforma) se'm creaven 

moltes inseguretats, però just aquí se'm creava seguretat 

i no sé per què. Jo crec que és perquè no hi passen gaires 

persones ni la tipologia de persones per qui jo em sentia 

amenaçada, i em sentia bé per venir a patinar i anar en 

bici. També els últims anys allà sobre les escales, hi havia 

una associació per aprendre àrab i hi venia bastant a 

buscar el meu germà i em recorda que s'ajuntaven 

diferents persones sobretot de la meva comunitat, però és raro, perquè per molt que a vegades 

et sentis discriminada i oprimida pels teus, a vegades era com casa. 

 

PLAÇA EUROPA 

La plaça Europa és un dels llocs més importants, però 

que ha tingut com dues versions diferencials en cada 

època de la meva vida. Per mi sempre ha estat una zona 

de pas per anar a l'escola, des que visc al barri actual i 

per exemple quan sobrava temps després de l'escola 

per jugar, venia aquí amb molts amics que trobava i 

també veia que hi havia nens que agafaven l'autobús 

aquí... llavors aquí per les festes i fires s'hi fa teatre i 

m'agradava, i m'agrada, molt venir. També és on fan el 

mercat de les flors i a mi m'encanta. Llavors quan em 

vaig fer més gran, és veritat que m'agradava igualment 

perquè hi ha persones i nens jugant, però és veritat que 

al connectar amb la Pujada dels Drets i el carrer del Joc 

de la Pilota, també hi havia el tipus de persones per les 

quals jo em sentia amenaçada. Aquesta plaça era com 

el punt d'inici de l'amenaça que m'esperava anant cap a 

les piscines municipals i a casa, per tant, és un amor-

Plaça del Mercat, una plaça que porta records 

de seguretat i confiança a l’Ona. Foto realitzada 

per l'Ona el dia 03/04. 

La plaça Europa és un lloc intermedi per l‘Ona, 

li resulta un espai de confiança però alhora una 

zona de perill. Foto realitzada per l’Ona el dia 

03/04. 
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odi. M'agrada perquè és un espai molt socialitzador, hi ha el bar aquest que m'agrada molt, també 

hi ha la botiga aquesta de tota la vida on la meva mare sempre hi comprava i em recorda coses 

bones perquè me mare sempre ens comprava xuxes quan passàvem per aquí. Però, per altra 

banda, hi ha la incomoditat aquesta i he d'anar a vegades altanto amb les formes amb què vaig 

o com em vesteixo, i a vegades em sento molt discriminada. 
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 2. SAM 

 

Fitxa d’informació  

 

 

Coneixença 

Entrevistadora: Amb quina freqüència utilitzes l’espai públic? Per quins carrers i places vas? 

Sam: Sempre utilitzo el barri Antic, sobretot el puigmercadal, la Seu, plana de l’Om, allà a la 

RENFE, la reforma, aquí Sant Domènec també, abans hi anava més, quan sortíem de l’insti, al 

banc aquell amb amigues... És un ús diari si surto de casa i quedo sempre em dirigeixo aquí.  

E: En fas més freqüència durant els caps de setmana o entre setmana? Durant el dia o la nit? 

Sam: Normalment hi vinc tant de dia com de nit. Si de nit surto vaig al Sielu, a plaça Valldaura... 

Però sempre que quedi entre setmana quedaré aquí i a la nit durant els caps de setmana també.  

Ús / Tipus d’activitats 

E: Quins tipus d’activitats realitzes a l’espai públic? Quins llocs utilitzes? 

Sam: Les activitats que faig... fumar porros, assentar-me als bancs de la Seu, puc estar fent 

qualssevol cosa, m’agrada estar a fora, en els bancs no tant als bars, però si vaig en algun bar 

és al 9 Caraques, allà a la plaça Reforma, que seria el meu bar de confiança. 



Clara Cirera Castellà –Treball de Final de Grau   

LA PERCEPCIÓ DE LES DONES RESPECTE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI ANTIC DE MANRESA 52 

Els carrers són un lloc de pas, però les places i això són el destí, en plan el barri Antic és un lloc 

d’oci completament saps i de relacions socials 100%, és un lloc de benestar amb mi mateixa, 

perquè a vegades hi vinc sola també. Bueno és d’oci i de feina, perquè al treballar al barri també 

utilitzo l’espai públic per anar i tornar. 

E: Amb qui fas aquestes activitats? 

Sam: Normalment estic amb amics sobretot, però a vegades també sola. 

Identificació / sentiment 

E: Quin sentiment tens respecte algun espai del barri? 

Sam: Depenent de l’espai, en tots els espais m’he sentit de maneres diferents saps, però sempre 

acollida, com la meva zona saps, em sento còmoda, sé els camins, conec a molta gent que viu 

per aquí. 

E:  T’identifiques amb el barri Antic? 

Sam: Considero que el barri m’identifica, si, si, bàsicament la majoria de les coses m’han passat 

en aquest barri. Una emoció que em recorda a aquest barri és autoconfiança, reflexió, millora i 

pensaments, coses normals, aquí és on he crescut més com a persona, és on m’han passat 

experiències que m’han fet pensar on he pogut reflexionar, assentada als bancs d’aquest barri, 

a les places.  

Percepció 

E: Quina percepció general del barri tens? 

Sam: La percepció que tinc del barri és bona crec, m’ha aportat moltes emocions, però també 

està molt degradat el barri saps, o sigui hi ha carrers que no s’hi pot passar quasi, o moltes cases 

buides o poca llum... però realment prefereixo que estigui així que no pas que destrossin el barri 

Antic, perquè té un encant saps, i que tirin cases i tal pues tampoc vull, ni que ho facin tot súper 

ample i tot això, perquè ja no seria el barri Antic. 

Compromís 

E: Participes en algun col·lectiu, entitat o associació? 

Sam: No participo en cap associació del barri... Bueno la ASO de maria que està aquí si que hi 

estic, però no sé si compta com a associació real... tot i que realment també és un lloc de 

socialització.  

E: Tens relacions socials dins el barri Antic? 

Sam: Bàsicament el que faig en aquest barri és socialitzar, però també quan hi ha manis i accions, 

també passen la majoria en el barri saps, no és què hi tingui tampoc com molt compromís, però 

si que hi participo en aquestes coses, i el barri pues també m’hi recorda a tot això més polític. 
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Walking Interview 
El recorregut de la Sam es va iniciar a la plaça Sant Domènec, punt de trobada acordat 

anteriorment, ja que es tracta de l’entrada del barri Antic. En aquesta plaça es va portar a terme 

l’entrevista personal on es demanaven les dades de la fitxa d’informació així com es tractaven els 

temes de coneixença, usos, identificació, percepció, i compromís. Des de la plaça, un espai de 

confiança i familiaritat per la Sam, vam baixar pel carrer del Born un dels que ella més freqüenta 

i on se sent com a casa , entrant a la Plana de l’Om, un espai on també se sent còmoda, tot i que 

ja hi freqüenti tant com quan era més petita. Es va seguir baixant pel Ccrrer de les Piques i seguint 

pel de Na Bastardes, on es va trobar una amiga que hi viu i on hi passa sovint per anar-la a 

buscar. Seguidament vam baixar pel carrer de Vallfonollosa, passant per la nova plaça del carrer 

Na Bastardes, lloc que la Sam associa amb la reflexió i el pensament, passant també per la plaça 

d’En Creus i pel carrer Puig Cardener per arribar a la Seu. 

Un cop al peu de la Seu, un espai amb molta història i experiències de la Sam, tant amb amigues 

com en solitari i un lloc que compta amb sentiments de pertinença. Vam pujar i vam tirar direcció 

el camí dels Corrals, ens vam endinsar en un camí ballat (possiblement una propietat privada que 

no apareix als mapes), segons la Sam es tractava dels “Magraners” (nom provinent dels arbres 

plantats a la propietat). Seguidament, i baixant unes escales, vam arribar a un replà, on em va 

explicar que era un dels llocs on anava tot sovint amb els seus amics de l’institut, un espai el qual 

freqüentava cada tarda l’any passat amb els amics i que li porta records de benestar, però també 

d’exclusió i de falta d’acceptació. Vam tornar en direcció la Seu, vam baixar connectant amb el 

Camí dels Corrals i vam girar pel carrer de Galceran Andreu i vam tombar pel carrer de Santa 

Llúcia i per la Baixada del Pòpul tot arribant a Plaça Major. A la plaça, on treballa actualment la 

Sam, va explicar com moltes vegades intenta evitar l’espai, no per motius de por a l’assetjament 

o al robatori, sinó per evitar trobar a gent coneguda amb qui no vol socialitzar. Des de la plaça 

vam baixar un tros de la Baixada dels Jueus per veure un lloc concret on la Sam i amics hi van 

els dies de festa per apartar-se de la multitud que ocupa la plaça, i vam seguir pel carrer de Sant 

Miquel i pel carrer d’en Botí, que connecta amb la plaça del Pedregar i on la Sam va remarcar 

l’estat decaient tant dels habitatges com de la vorera, així com també la falta d’il·luminació. 

Seguidament, i passant pel carrer de la Canal vam arribar a la plaça del Mercat (que la coneixia, 

igual que l’Ona, com la plaça Puigmercadal). Després d’una petita pausa, on va explicar que és 

un dels espais on durant el dia sembla un espai segur i amb moviment, a la nit és un dels llocs on 

l’han intimidat més i de com és un espai ocupat per homes de diverses edats. Vam seguir per la 

Muralla del Carme tot arribant a la plaça Europa, un espai que la Sam relaciona amb la seva 

infància i la fira de l'aixada. Un cop allà, vam baixar pel carrer del Joc de la Pilota fins a la plaça 

dels Drets i vam tornar a pujar fins la plaça dels Infants, punt on va finalitzar la ruta. 

Seguidament, com en el cas anterior, es presenta el recorregut mapificat amb els punts, que la 

Sam ha trobat indicats per fer la ruta, marcats seguint un codi de colors que fa referència als 

diferents sentiment que la Sam per cadascun dels espais. Tanmateix, també s’inclouen les 
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transcripcions de les explicacions amb l’acompanyament de fotografies dels llocs que a la Sam 

l’han marcat més al llarg de la seva experiència al barri. 

 

Sam: El barri Antic, és un barri que de nit i aquestes coses pues no m’he sentit segura saps, 

inclús molts cops de dia, estem potser en el barri on hi ha més situacions que em fan sentir 

incòmode o amb por, de gent borratxa i al bar saps, però que no, a la llarga... si que han passat 

coses a la seu i tal, però no el considero un barri que realment em faci por, les coses passen a 

tots els barris. I no perquè hi passin hi deixaré de passar jo saps, vull dir que al final també són 

els meus carrers. 

PLAÇA SANT DOMÈNEC, CARRER DEL BORN, PLANA DE L’OM I CARRER DE LES PIQUES 

La plaça Sant Domènec, com he comentat abans és un espai on hi venia sobretot abans, quan 

era més petita al sortir de l’insti (Institut Lluís de peguera) que està al passeig Pere III saps, per 

tant baixàvem el passeig i veníem fins aquí, també venia a fer una extraescolar de circ. Ara ja no 

vinc tant però és un espai de confiança igualment.   
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Aquest, (carrer del Born)  és el carrer més de pas, 

sempre passo per aquí, o sigui no vinc mai a fer-hi 

res, però sempre passo per aquí, és el meu carrer 

principal. En aquestes botigues no hi compro mai, 

que va, a part de l’ASO, que està aquí dalt al carrer 

Nou, no vinc a comprar res, però és un carrer que 

és com si fos de casa, hi passo molt còmode, a més 

un dels meus tiets viu en aquest carrer i un altre 

viuen al carrer que baixa (carrer d’Urgell), per tant 

és molt familiar. 

  

Aquí a la Plana de l’Om sempre m’assento en aquest banc 

taronja. La plana de l’Om ha sigut sempre un lloc que he 

vingut a esperar, sempre que quedo amb algú quedem 

aquí, és un lloc de quedada, no perquè hi passem la tarda 

perquè després anem a altres llocs, sinó que és un punt de 

trobada.  

Ara aquest carrer (carrer de les Piques) l’utilitzo molt per 

anar al tren per exemple, una amiga meva viu aquí i és un 

carrer que sempre em recorda a ella i hi estic segura. Tots 

aquests llocs que hem vist fins ara, a tots hi estic còmode, 

no sento com la pressió de ningú. Quan era petita també 

l’utilitzava perquè és on hi ha l’escola de dansa de la Roser, 

i quan feia ballet doncs també venia per aquí saps. Jo 

encara que no sigui realment d’aquest barri, m’hi sento més 

identificada que no pas al Vic-Remei, perquè hi ha molts 

espais i places que les he utilitzat tota la vida, o sigui que jo 

em considero d’aquest barri. (Es troba i parla amb una amiga). 

 

PLAÇA DEL CARRER NA BASTARDES I PLAÇA DE LA REFORMA 

Aquí hi ha aquesta plaça (nova plaça del carrer Na Bastardes), on molts cops vinc amb una 

amiga. Aquí he tingut moments molt guais, vull dir, aquí per exemple he tingut reflexions súper 

grans i heavys amb una amiga, saps, aquí reflexionant molt i tal. La plaça és força nova, quan 

venia aquí de més petita durant la fira de l'aixada, que hi ha el Coro Sant Josep i veníem a canviar-

nos i això per actuar, doncs no hi era aquesta plaça. 

Plaça Sant Domènec, un lloc on la Sam hi feia vida de 

petita molt sovint i ara ho considera un espai de 

confiança. Foto realitzada per la Sam el 08/04.  

Plana de l’Om, una plaça que per la Sam 

és un lloc de trobada. Foto realitzada per la 

Sam el 08/04. 
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És que està ple de gent que conec, al barri 

Antic ens coneixem moltes persones. Per 

relacionar-ho amb el que m'has explicat 

abans... la interseccionalitat, en tots els 

moments sempre que he anat caminant 

per aquí, lògicament m'he sentit 

observada, amb comentaris... per ser una 

dona, però això ia... això ni ho dic perquè 

està normalitzat, però vull dir... realment 

no crec que em passi perquè sigui aquest 

barri, això em passa perquè és així la gent 

i la societat. Potser a Barcelona no passa 

tant perquè puc anar més com em dona la gana i aquí a Manresa en general ja et mira més. 

Al bar del 9 Caraques, aquí a la plaça de la Reforma, sempre em sento molt còmode, quan hi soc 

em sento bé, els que treballen també em coneixen, em sento a gust, no m'agraden gens els bars, 

però aquest és l'únic que m'agrada. Hi vaig amb els amics... aquí no m'importa res saps, o sigui 

no em sento oprimida per res, perquè estic completament a gust en aquesta plaça. 

 

LA SEU I ELS “MAGRANERS” 

Aquest és el meu banc de la seu, i aquí 

em sento molt bé sempre, en plan 

t'asseus a aquest banc i no et sents sol, 

i pots estar-hi en qualsevol moment 

saps. Aquí molts cops hi ha les 

orenetes, ocells, és un lloc on toca el sol 

fins es pon saps, està guai. Molts cops 

sí que és una merda estar per aquí 

perquè és que a vegades hi ha molta 

gent, en aquest tros encara, però per 

allà dalt... un dia no sé quan fa, l'any 

passat potser, estava allà i hi havia una 

tia castellana, que em va començar a demanar tabac i no sé, però no la vaig contestar, no li faré 

cas, m'importa una merda el que em digui, a més era una que anava amb mi a l'inti i no crec que 

se'n recordi.  El Fifty6 sí que és horrible que estigui aquí, perquè fa molt pal trobar-se la seva 

presència, és bàsicament un violador que fa el que li doni la gana, no és que el vegi sempre que 

vinc per aquí, però l'altre dia volia venir al banc i hi era ell. També depèn del moment i l'hora que 

 
6 El Fifty és un home d’entre 50-60 anys, que fa molt ús de l’espai públic, sobretot durant la nit. Ha tingut diversos problemes amb la 
policia per motius d’alcohol, d’abús sexual i baralles. 

Plaça del carrer Na Bastardes un lloc de reflexió i comoditat per 

la Sam. Foto realitzada per la Sam el dia 8/4. 

El banc de la Seu que dona un sentiment d’identitat i pertinença a 

la Sam. Foto realitzada per la Sam el dia 8/4. 
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tel trobis, si ell està amb algú doncs sudes o si tu vas amb algú altre no passa res, però si vas 

sola és una merda i més si és de nit. Per aquí pel fet de ser el barri aquest hi ha molta gent que 

és així... borratxos i això. Però jo penso que igualment aquí m'hi sento bé. Aquí a la seu sempre 

he estat amb els meus amics saps, ara no tant, però tinc bons records. Tot i que aquí sí que a 

vegades amb els amics m'he sentit l'única tia, o sigui no sempre ho soc però majoritàriament sí. 

Anàvem tots a “Magraners” i eren tots tios i jo sabia que tenien un grup només de tios, però fins 

i tot jo estava a la foto de perfil, perquè anava cada tarda a magraners amb ells, però al grup 

només eren tios. A vegades podien venir tios un dia, dos dies i ja els posaven al grup de 

magraners. Realment me la suda, no vull estar a un grup amb aquesta penya, me la suden, jo 

venia aquí igualment cada tarda, perquè era guai, teníem un sofà, tenim butaques... després ens 

ho van treure tot. Però allà sí que sempre sentia com que per ser tia ja no em tenien tant en 

compte i feia el mateix que els altres, però no ho veien, em sentia com una mica discriminada, 

com que no m'acabaven d'acceptar, no acceptaven que jo sigues amb algunes coses similars a 

ells simplement pel fet que era una tia. Per separat no eh, però quan estaven tots junts si, jo és 

que m'ho passava bé, no és que fessin bromes masclistes ni res saps, no són així, però són com 

coses que ni amb els teus amics pots estar 100% còmode. A batxillerat, fa 1 any, passava això, 

veníem sempre durant el curs, si no teníem res a fer durant tota la tarda pues veníem aquí, ara ja 

no venim tant perquè entre que ens ho van treure tot, ja no anem al mateix insti i amb el 

confinament i tot, tampoc no vam trobar que fos un lloc molt segur. Però realment era molt guai 

la major part del temps. 

A la cova no t'hi portaré... o sigui no és la de Sant Ignasi eh, era un lloc que li dèiem cova, aquí 

dalt sobre d'aquesta pedra, sota la seu on també hi teníem coses de sofàs. I allà no sé, sempre 

que he escapat de coses negatives i dolentes, encara que algunes m'hagin passat aquí, és a la 

Seu i als voltants on realment les he pogut millorar. Per exemple algun dia que he estat súper 

estressada, doncs venia aquí. No t'ho he ensenyat, però aquí en aquestes baranes de ferro vam 

dibuixar un grafiti amb unes amigues. Ala! Si hi ha fet una paret! No s'hi pot entrar, que fort, és 

que fa com 1 any que no hi vinc, l'últim cop que vaig venir va pujar la poli i van pillar al Martí amb 

maria. És que, que pugi la poli aquí eh, o sigui que no és que ens trobin pel carrer, és que ens 

van anar a buscar expressament. 

Aquí al "Magraners", que tots aquests arbres són magraners, d'aquí el nom, teníem una butaca, 

unes cadires... passàvem aquí cada tarda, tots aquests grafitis tan lletjos doncs els han anat fent 

ells. En aquest espai sentia que venia a un refugi, com que no importava res, quedava tot a fora, 

havia vingut amb amigues i per les activitats que fèiem sentia que connectava amb gent i 

m'agrada no estar pensant en res, era en plan estic aquí ara i ja està. Tenim una foto molt guai 

amb tots els de magraners que es veu el sofà, gent a tot arreu, era divertit, un lloc social, no 

podíem anar enlloc més, perquè tota aquesta gent fumava porros i on te'n vas a fumar porros, no 

tens lloc. A vegades segueixen fent com records de magraners i venen aquí, però ja no es fan 

tant entre ells tampoc, a mi ja em fet pal, ja hem crescut una mica, no vull venir aquí a fer botellón. 

Però n'hi ha uns quants que com que són amics de petits doncs ho fan tot junts, però serà que 
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no soc amiga des de petita amb ells jo, però per ser tia no hi compten amb mi, però en fi, és igual 

perquè penso total, no és que vulgui estar-hi realment amb ells. 

Em sento molt integrada aquí al barri, és tot com zona de confort. Que sí que han passat coses 

dolentes, però penso que passen a tot arreu, jo vindré igualment. Aquí hi he superat moltes coses, 

és on he vingut, és molt guai i m'agrada perquè és l'únic lloc on pots trobar-te més natura a la 

ciutat, m'agrada aquest barri perquè es nota que estàs més apartat, jo  ja et dic que em considero 

més d'aquest barri.  

És que el que no m'agrada és que hi ha moltes cases que no hi ha res, estan abandonades i 

destrossades, si hi hagués gent hi hauria més vida crec, no faria tant mal rollo passar per alguns 

llocs. Però realment a mi m'agrada que no hi hagi gent eh. Justament la plaça major que és on hi 

ha més gent, no m'agrada gens. 

 

PLAÇA MAJOR I CARRER D’EN BOTÍ 

La plaça Major és el lloc on m'he sentit més atabalada, bàsicament quan anàvem al bar Toni’s jo 

estava al carreró de la Baixada dels Jueus, perquè com que amb el confinament no podíem sortir 

enlloc d'oci nocturn, doncs anàvem a fumar aquí mentre la gent estava al bar, podia descansar 

de tota la gent.. 

És on menys còmoda estic, tant a festes com el dia a dia, és passar per aquí i em sento súper 

jutjada, pot haver-hi molta gent que coneixes aquí a plaça Major, i estic molt insegura de la gent, 

en plan, per ser jo i per com vaig vestida, per la gent de la meva edat em sento incòmode. 

No vull passar per aquí davant perquè em fa vergonya que em vegin els de la feina, perquè 

treballo aquí a la plaça i tampoc hi vull passar perquè no vull veure la gent que em coneix a les 

terrasses. És que és això, llocs on hi ha tants bars no em sento còmode. També hi ha l'ateneu, 

que hi havia anat algun cop, a la PAHC o alguna 

cosa amb SEPC i a les manifestacions, no tot són 

coses dolentes. 

 Tornant de la feina, quan plego a la 1 de la nit 

em sento segura anant cap a casa, però a 

vegades, depèn de si veus gent no em sento tan 

segura. Però jo no m'acostumo a preocupar, 

com que em conec molt aquest barri, sé que 

potser és en el que hi ha més possibilitats que 

potser passi alguna cosa, que no saps, però 

igualment com que me'l conec tant doncs estic 

més còmode, tan tranquil·la, "como Pedro por su 

casa". 

Baixada dels Jueus, un espai que connecta la plaça del 

carrer Na Bastardes, un lloc de confiança per la Sam, 

amb la plaça Major, un espai popular amb molta gent que 

li provoca inseguretat. El considera un espai de refugi de 

tota la gent de la plaça quan està en un ambient de festa. 

Foto realitzada per la Sam el dia 8/4. 
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El carrer d'en Botí és molt autèntic encara, amb un 

terra que ja va ser canviat a molts altres carrers del 

barri. Mira és que pots veure que no hi ha llums, n'hi ha 

un al començament i un altre al final del carrer, no sé 

no m'agrada i potser a la nit molts cops no hi passo 

prefereixo fer la volta pel carrer Nou, si hi passo és al 

migdia. Hi ha molts carrers que costa sentir-se segura, 

però com que estic molt integrada no m'afecta tant. 

Realment no sé què m'agradaria que hi fessin per 

sentir-me segura en aquests llocs, perquè tampoc vull 

que canviïn, m'agraden com són, canviar les coses 

com les canvien no fa res. No s'ha de canviar els 

carrers, s'ha de canviar la societat. El que no m'agrada 

és que les cases estan fatal, els carrers en mal estat, 

no passa bé l'aigua, estan fets merda, sí que podrien 

estar millor, però no que tot fossin carrers molt grans 

amb molta llum. És que en carrers amples poden 

passar coses igual m'entens, serà que al mig del 

passeig no han violat a molta gent saps, i potser en aquest carreró no ha passat mai, però ja pel 

seu aspecte es pensa que si. No sé és trist veure les cases buides i tot en aquest estat 

d'abandonament. 

 

PLAÇA DEL MERCAT I PLAÇA EUROPA 

A Puigmercadal normalment estic amb més gent, però trobo impossible d'estar-se sola. Perquè 

és per on passa tothom, però sense passar saps. Un dia vaig venir tan normal i estava aquí 

asseguda a les escales i ja va passar gent dient-me coses, vaig pujar més amunt i un tio es va 

parar i es va quedar quiet allà mirant-me. És un lloc que sí que al mati és espai social i es fan 

coses, però al vespre i a la nit sempre venen tios tant homes com xavals de la nostra edat, i de 

tot arreu eh. Aquí sembla que s'hagi d'estar bé, perquè hi ha el mercat i aquestes coses, però és 

dels que més incòmode em fa sentir. No sé si allà hi ha una mesquita o alguna cosa, però molta 

gent que em deia coses després hi entrava. Les persones que em fan sentir més incòmode són 

els homes, de totes les edats. Puigmercadal és un lloc que està dominat per aquesta gent, i crec 

que posen molta pressió a les dones que viuen a aquest barri. A vegades sí que ho penso que 

ser d'aquest barri i viure aquí segur que té les seves coses bones però també de dolentes, i 

sobretot en espais en els quals no et pots sentir còmode per culpa d'alguns grups de gent. Però 

són llocs que quan no passen aquestes coses i estic amigues i prenent el sòl estem molt bé, o 

amb amics cantant cançons i fent tonteries, per això vaig venint i anem fent coses aquí, tot i que 

passin coses desagradables, també tinc records molt bons.  

Carrer d’en Botí, la Sam posa èmfasi al mal estat 

de la vorera i dels habitatges, així com també la 

falta de llum. Foto realitzada per la Sam el dia 8/4. 
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A plaça Europa els records que tinc son bàsicament de la fira de l'aixada, de quan era més petita 

i m'ho passava molt bé. A la part de dalt de plaça Europa, allà al Carme, cada cop que hi he anat, 

tant de nit com de dia, sempre hi ha hagut gent, sempre són homes saps, que m'han dit alguna 

cosa. És que hi penso, i jo que soc blanca encara, però segur que hi ha molta gent que encara 

ho deu passar pitjor. 

També a la Baixada dels Drets que no hi passo quasi mai, i recordo de petita me mare que em 

deia de passar-hi ràpidament perquè era un espai de por. Ara almenys ho han canviat i no fa 

tanta cosa passar-hi, però sempre estava ple d'homes. Jo realment no hi passo perquè no em ve 

de pas, però tampoc hi passaria. A més jo vaig vestida com em dona la gana i sé que molts cops 

això comporta moltes més mirades per part de tothom, però per això també ho faig, perquè me 

la suda com em mirin jo vull anar com em ve de gust. 

A la zona del conservatori, no t’hi he portat perquè ja no hi passo mai, però sempre hi havia anat 

des que era petita, i a més que hi ha molta policia. És que la policia no em fa sentir gaire segura 

tampoc. Més d'un cop que he anat sola o amb alguna amiga de nit ens para la policia davant i 

ens diu que tranquil·les que no ens passarà res i que no ens molestarà ningú. I és com, sou 

vosaltres que parant-vos aquí i fent com aquesta mostra de poder ja m'esteu molestant, sou 

vosaltres els que em feu sentir incòmode i insegura. A la Seu també va venir la policia i van 

començar a dir "ui como huele eh, como huele aquí eh, lo que tengais tiradlo, apestais apestais", 

és que és veure'ls i començar a patir i no és que faci res dolent eh, però ja em posen nerviosa. 

Tampoc crec que el barri sigui un lloc que puguis anar-hi així a la babalà, però és que des de 

petita he estat per aquests carrers, que si algú ve de fora doncs potser flipa amb aquest barri i 

les casses buides, i els carrers així, però si hi has viscut tota la vida ho tens més normalitat. Així i 

tot, penso que està amb unes condicions fatals i de què hi ha gent borratxa, i això és perquè 

prefereixen arreglar una rajola de la carretera de Vic o del passeig, mentre al barri Antic està 

fatal, perquè hi ha gent que no els hi importa o això sembla. És normal que la gent tingui por, però 

perquè està mal cuidat, les coses dolentes passen a tot arreu, però sembla que només s'hi dona 

com més importància i visibilitat a les que passen al barri Antic, llavors per això es queda aquesta 

idea que és molt perillós. Jo em sento segura al barri i és com una zona de confort, però si hi ha 

algun motiu per no sentir-m'hi és la societat en general, els carrers o les places no són el 

problema, és la gent que hi ha per aquí, homes sobretot. És la gent la que ha de canviar, no 

només l'espai. El barri Antic en general ha estat com un escut i hi he estat molt bé, hi he superat 

moltes coses. 
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 3. ABRIL 
 

Fitxa d’informació  

 

 

Coneixença 

Entrevistadora: Amb quina freqüència utilitzes l’espai públic? Per quins carrers i places vas? 

Abril: Cada dia utilitzo l’espai públic del barri Antic, passar-hi hi passo cada dia, sobretot vinc des 

del meu barri per plaça Europa i faig tota la zona del carrer Joc de la Pilota i la Baixada dels Drets, 

això ho faig cada dia.  

E: En fas més freqüència durant els caps de setmana o entre setmana? 

Abril: Llavors els caps de setmana si quedo per socialitzar em moc per plaça Europa al bar del 

Garito, plaça Major, a vegades pel carrer Nou i carrer del Born, la plaça Valldaura que hi ha el 

Sielu. 

E: En fas més freqüència durant el dia o la nit? 

Abril: L’espai l’utilitzo tant de dia com de nit, de dia la majoria dels espais i a la nit més la zona del 

Sielu, plaça Major i plaça Europa, que és on hi ha els bars. 
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Ús / Tipus d’activitats 

E: Quins tipus d’activitats realitzes a l’espai públic? 

Abril: Normalment, quedo per prendre alguna cosa, caminar per anar a algun lloc, moltes 

reunions... és un lloc d'oci, però en el meu cas també és un lloc de pas perquè l'utilitzo per anar 

a la feina, per tant, també és un espai de trànsit. 

E: Amb qui fas aquestes activitats? 

Abril: Amb qui acostumo a fer les activitats és o sola o amb amics i amigues, quan utilitzo els 

carrers per anar a algun lloc normalment sola i quan estic a places amb gent. Quan és de nit, 

però sempre intento no anar mai sola perquè em fa molta por aquest barri. Perquè a mi de dia 

m'agrada molt, l'únic que quan és a la nit i és súper fosc vaig amb por, en aquest barri vaig amb 

més por que als altres. 

Identificació / sentiment 

E: T’identifiques amb el barri Antic? 

Abril: Considero que aquest barri sí que m'identifica, no les places i els carrers en concret, sinó 

les coses que hi faig, realment em sento com més identificada amb aquest barri que no pas en 

el meu. Perquè en el meu estic allà perquè tinc la casa allà, però realment on faig les coses és 

aquí moltes vegades. 

E: Si haguessis de triar una emoció que definís el barri, quina triaries? 

Abril: Si hagués de triar una emoció per aquest barri... depèn una mica del moment i amb la gent 

que estigui, però així en general ho definiria com alguna cosa més social, per mi és un espai de 

socialització completament. 

E: Com hauria de ser per tu un barri que et donés confort? 

Abril: Per mi un lloc de confort seria un espai on hi hagués gent que no et mirés pel carrer, que 

no fessin comentaris... perquè em sentis còmode a la nit hauria de ser un carrer on pogués estar 

sola i sobretot que estigués molt il·luminat. El barri Antic no té totes aquestes coses, justament 

l'altre dia tornant de l'ateneu, o sigui una amiga va marxar a un altre bar que han obert aquí al 

carrer Sobrerroca, i a un altre amic meu que estava a l'ateneu li vaig demanar a veure com 

tornava a casa perquè no volia pujar sola, o sigui el fet de passar aquests carrers sola a la nit em 

fa molta por. A més últimament estan passant molts robatoris i això... o sigui n'he vist en directe, 

per festa major de fa dos anys vaig veure com robaven i picaven a un tio i sí, fa molta por. 

Percepció 

E: Quina percepció general del barri tens? 

Abril: Jo crec que és un barri que té bastanta vida, o sigui té bastanta vida per la gent que viu 

aquí, però també crec que hi ha molta gent que som de barris de fora que també venim molt, 

sobretot a socialitzar i fa que encara tingui més vida. 
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Compromís 

E: Participes en algun col·lectiu, entitat o associació? 

Abril: No tinc gaire compromís, perquè no sóc de cap associació ni res, però si que amb el CAE 

he fet moltes coses aquí al barri Antic, lo de la setmana de jocs al carrer i coses d’aquestes que 

sempre es fan per la Plana de l’Om, aquí a Sant Domènec, i a la plaça Major... 

E: Tens relacions socials dins el barri Antic? 

Abril: Si, moltes de les relacions socials són aquí al barri Antic. 

 

Walking Interview 
El recorregut de l’Abril es va iniciar a la plaça Sant Domènec, punt de trobada acordat 

anteriorment, ja que es tracta de l’entrada del barri Antic. En aquesta plaça es va portar a terme 

l’entrevista personal on es demanaven les dades de la fitxa d’informació així com es tractaven els 

temes de coneixença, usos, identificació, percepció, i compromís. Des de la plaça, vam seguir 

pel carrer del Born i vam baixar pel carrer Urgell arribant al carrer d’en Cirera, un lloc en què 

l’Abril no ha tornat a passar mai sola des de que hi va viure una experiència de perill. Arribem a 

la plaça Gispert, per l’Abril representa un espai de socialització i ho relaciona amb les festes 

majors i les activitats alternatives que s’hi organitzen. Seguidament pugem pel carrer de Vilanova, 

un carrer que durant el dia no suposa una amenaça per l’Abril, on ens trobem amb el carrer de 

la Muntanya, un espai on l’Abril no hi ha anat mai degut a que li desprèn inseguretat i poca 

confiança. Arribem a la Plana de l’Om, una plaça que l’Abril associa amb records d’infantesa i 

seguim pujant pel carrer de Sant Miquel on posa èmfasi a l’arquitectura i els colors de les façanes 

de les cases. Seguidament arribem a plaça Major, un espai de socialització i de familiaritat per 

l’Abril, i seguim pel carrer Sobrerroca fins a arribar a la plaça dels Drets, un lloc que l’Abril associa 

amb un col·lectiu determinat. Pugem pel carrer del Joc de la Pilota fins arribar a la plaça Europa, 

un dels espais on l’Abril hi freqüenta més, ja sigui per causes d’oci o per anar a la feina.  

Baixem pel carrer Sant Miquel i carrer Urgell altra vegada i passant per la plaça d’Anselm Clavé 

i arribant a la plaça Valldaura. Un espai que l’Abril associa directament amb la festa i que li resulta 

sentiments contradictoris,  ja que el relaciona amb la festa i la socialització i per altra banda amb 

el perill i les inseguretats. En aquesta plaça es dona per acabada la ruta. 

Seguidament, com en el cas anterior, es presenta el recorregut mapificat amb els punts, que la 

Sam ha trobat indicats per fer la ruta, marcats seguint un codi de colors que fa referència als 

diferents sentiment que la Sam per cadascun dels espais. Tanmateix, també s’inclouen les 

transcripcions de les explicacions amb l’acompanyament de fotografies dels llocs que a la Sam 

l’han marcat més al llarg de la seva experiència al barri. 
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CARRER URGELL, CARRER D’EN CIRERA I PLAÇA GISPERT 

En general les persones que més insegura em fan sentir 

aquí són els tios bàsicament, pel fet de jo ser una tia i per 

tenir l'edat que tinc. 

Aquest carrer (carrer Urgell) hi passo per anar a la 

perruqueria i tinc el record de mullar-me molt un dia durant 

els jocs al carrer. Aquí al carrer d'en Cirera, des que em 

van robar no he tornat a passar sola mai més, ni de dia ni 

de nit. O sigui de nit l'evito màxim i de dia no hi passo. No 

recordo ben bé a quin portal era, però em vaig quedar 

flipant, em van robar una motxilla on només hi havia una 

jaqueta, però és que m'haguessin pogut fotre una òstia i 

ves a saber que. 

A la plaça Gispert hi tinc molts records de la festa major i 

de la calçotada alternativa de fa dues setmanes. És una 

plaça molt guai que quan es fan coses té molta vida, quan 

és festa major que és quan baixo més per aquí. Aquí però els carrers em fan una mica més de 

por, per exemple per la zona de Puigmercadal a la nit no em fa tanta por com aquests carrers 

d'aquí baix, no sé per què, potser pel tipus de gent que hi ha per aquí a vegades, aquí la gent que 

hi ha m'incomoda més, tant per l'edat com per ser dona jo crec.  

Carrer d’en Cirera, l’Abril l’associa 

directament amb el perill. Foto realitzada 

per l’Abril el dia 10/04 
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CARRER VILANOVA, CARRER DE LA MUNTANYA I PLANA DE L’OM 

Per aquest carrer (carrer de Vilanova) sempre pujava 

abans quan venia de Valldaura, on em deixava el bus i no 

em feia mal rollo perquè hi passava sempre de dia, i hi ha 

com més gent, també perquè hi ha més botigues. 

Aquest carrer (carrer de la Muntanya) no hi he passat mai 

de la vida, no em transmet gens de confiança i no hi 

passaré mai, a més fa molta pudor, està molt brut. Això és 

una de les coses que no m'agrada, que sempre fa molta 

pudor, i no només passa en aquest carrer, n'hi ha molts 

per aquest barri que no estan gens cuidats i estan súper 

deixats... 

A la Plana de l'Om hi estic molt còmode i hi tinc records de 

petita, recordo que en aquesta cadena que hi ha aquí vaig 

caure un cop de petita i em va caure un gelar que 

portava... Això dels bancs pintats... són força lletjos, crec 

que hi ha fet per Manresa 2022, per intentar que el barri 

sigui més maco a la vista, però això a la gent que hi viu... 

és el de menys. 

 

CARRER SANT MIQUEL, PLAÇA MAJOR I CARRER SOBREROCA 

Aquest carrer (carrer de Sant Miquel) m'agrada molt pels 

colors de les cases, sempre que hi ha coses, que posen 

algunes llums o així sempre li intento fer fotos perquè 

m'agraden molt els colors. En general em crida molta 

l'atenció l'arquitectura d'aquest barri, tot i que molts 

edificis són de diferents edats, però m'agrada i és una 

cosa que quan jo vaig fer el meu TFG que també era de 

Manresa, m'hi vaig fixar molt. Aquest carrer realment, 

també em porta molts records, perquè sempre hi vaig 

amb molta gent diferent, és un carrer que quan quedem i 

coses d'aquestes sempre és de pas, perquè va cap a la 

plaça Major, i tinc com diferents records. 

Si em fessis l'entrevista de nit... no duraria ni deu minuts, 

perquè a mi em fa molta por en general el barri. En 

general el barri Antic sempre és un lloc que evito una mica 

a la nit realment, durant el dia no, perquè com et dic és 

un dels llocs que més hi socialitzo. 

Carrer de la Muntanya, un lloc on l’Abril no hi 

ha passat mai perquè no li transmet confiança 

i el veu com un perill. Foto realitzada per l’Abril 

el dia 10/4. 

Plana de l’Om, una plaça que l’Abril associa 

amb la infantesa. Foto realitzada per l’Abril el 

dia 10/4. 
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Per aquest carrer (carrer Na Bastardes i carrer d'en Botí) que ara no hi passarem, molts cops 

també l'agafo com a drecera i és com que sempre estic desitjant no trobar-me amb ningú perquè 

és un carrer molt amagat. Per això només l'agafo de dia, de nit mai. De nit sempre passo pels 

carrers més grans i si puc acompanyada. 

La plaça Major em porta molts records, perquè hi ha fet moltes coses aquí, rollo jocs al carrer, 

he vingut a Toni’s que ha sigut com la meva etapa més perroflauta, he vingut a l'Ateneu, molts 

cops aquí al restaurant la Taverna 1913, molta vida. Si hagués de posar algun sentiment a la 

plaça, és que és un espai de socialització, un gran espai de socialització, però ja des que era 

petita fins ara. Sempre que s'han fet activitats aquí a l'Ajuntament sempre he vingut. A la plaça 

Major no em sento discriminada ni per l'edat, ni per l'orientació sexual ni res. Però sí que en 

general al barri Antic sempre tinc inseguretat i això pels homes, o sigui amb noies no he tingut 

mai cap problema, sempre ha estat algun tio. Ja és una cosa general que passa, em sento 

intimidada per homes. No m'ha passat mai res relacionat amb ser bisexual o ser blanca o el que 

sigui. 

Aquest carrer (carrer Sobrerroca), el que recordo més és que hi ha una placa de l'Oms i de Prat 

que va viure aquí i el meu cole es deia oms i de prat i sempre em fa gràcia. Recordo que quan li 

vaig explicar això a una amiga li va fer gràcia i em va fer una foto amb una càmera analògica. 

Per aquest carrer que travessa, (carrer de Serarols) sempre hi passo realment pel passatge de 

Serarols que el creua perpendicular, però em fa una mica de fàstic, no trobo que sigui acollidor. 

I a vegades baixant de l'esplai que és tard, hi passo, però només si vaig acompanyada. 

Aquí a la plaça dels Drets i la baixada dels Drets, sempre al migdia hi ha tios així en grup mirant 

malament, fent comentaris... Realment és un espai dominat per aquesta gent, normalment 

s'ajunten per aquesta zona d'aquí i majoritàriament són homes joves. També n'hi ha alguns que 

són grans, no sé, els que m'he trobat més per aquí són més joves entre 18 i 20, potser en alguna 

altra zona del barri me'n trobo de més grans. 

Realment em fa ràbia sentir-me insegura al barri, per exemple allà a les bases a la nit, l'altre dia 

vaig acabar pujant amb un amic, també em sentia insegura, però no és el mateix. Aquí em sento 

molt més insegura, crec que perquè aquí hi ha com més gent i a les hores que surto i es tendeix 

a concentrar més gent aquí al barril que no pas allà dalt. 
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CARRER JOC DE LA PILOTA, PLAÇA EUROPA, BAIXADA DEL CARME I CARRER SANT MIQUEL 

Plaça Europa també és un espai de socialització total i de 

confort, hem passat moltes estones aquí. Al Garito, com a 

espai de reunions... he fet de tot en aquesta plaça. 

Aquest carrer per exemple (baixada del Carme) de dia no em 

fa gens de por, però de nit no hi passo. Hi ha molta diferència 

de l'ambient de dia i de nit. També pot ser que influeixi que 

els carrers són així petits, està tot més deteriorat... la zona on 

visc jo és tot més nou, els carrers són més amples... això 

també em genera més por crec. 

Mira aquí a la baixada del Carme ara diu que obriran una 

gastrovinoteca, no paren d'obrir coses per tot arreu, suposo 

que així també es fa més vida. 

Des de la plaça major baixant cap allà a la seu i tal no hi vaig mai, només quan vaig a casa el meu 

pare caminant, i hi intenti passar força ràpid. A mi la zona aquella de les Escodines depèn de com 

em fa més mal rollo que el barri Antic. 

Mira anem per aquí, que no hi he anat mai (cul de sac del carrer Sant Miquel), que de fet és que 

no sé ni si hi ha carrer. És que no diria mai que estic a Manresa, hi ha coses que no havia vist 

mai realment. El barri Antic em recorda una mica el Born de Barcelona, que l'altre dia hi 

passejava. Però el barri Antic encara més degradat. 

 

PLAÇA VALLDAURA 

I que hi passi normalment queda la plaça Valldaura, on hi 

ha el Sielu, és l'últim lloc on hi passo sovint del barri. 

Realment en aquesta plaça hi tinc les imatges molt 

borroses, perquè sempre que vinc és per sortir de festa, 

durant el dia no hi faig mai res, a part de quan m'hi deixa 

el bus. És un lloc on m'ho passo súper bé, perquè de festa 

m'ho passo bé, però també és un lloc on em sento 

incomoda, o sigui que sempre estic patint. Si vinc amb 

cotxe pateixo pel fet que potser em petaran el vidre, 

perquè últimament n'estan petant molts, també per si vaig 

per algun carrer d'aquests em sortirà algú i em farà alguna 

cosa? Sempre vaig com amb la por. Per altra banda, la 

trobo molt lletja aquesta plaça, no té res, l'església aquesta 

aquí és terrible també, mira que hi ha esglésies maques a 

Manresa i això no sembla una església, no aporta un valor arquitectònic tampoc.  

Plaça Europa, gran espai de socialització 

per l’Abril. Foto realitzada per l’Abril el dia 

10/4 

Plaça Valldaura, un lloc que porta sentiments 

tant de diversió com de perill a l’Abril. Foto 

realitzada per l’Abril el dia 10/4. 
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 4. OLIVIA 
 

Fitxa d’informació  

 

 

Coneixença 

Entrevistadora: Amb quina freqüència utilitzes l’espai públic? Per quins carrers i places vas? 

Olivia: Depenent de les setmanes i com vaig de feina, però últimament vinc a la plaça d’Anselm 

Clavé que hi ha el bar del meu germà i hi vaig uns 2 o 3 cops a la setmana a veure’l. Llavors, el 

cap de setmana vaig a la plaça Gispert si quedo amb amics o amb el meu marit per prendre 

alguna cosa i fer el vermut. 

E: En fas més freqüència durant els caps de setmana o entre setmana? De dia o de nit? 

Olivia: Sempre hi vinc de dia, a la nit no surto. Però si sortís o quan sortia, sempre era pel barri 

Antic perquè és on hi ha els moviments de gent que més coneixem i amb qui més afinitat tinc, 

molts amics i familiars viuen en aquest barri. 

Ús / Tipus d’activitats 

E: Quins tipus d’activitats realitzes a l’espai públic? 
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Olivia: L’ús que més en faig és els bars, les botigues i per passejar amb el gos, seria bàsicament 

d’oci perquè per anar a la feina o anar a algun altre barri no em ve de pas. Els encàrrecs també 

els faig molt per aquí, a la carnisseria, a l’Abacus, una botiga de roba molt maca artesana, per 

les sabates aquí al carrer del Born... vaig a comprar a les botigues a la zona comercial. Però per 

fer les compres grosses de menjar no hi vinc, perquè les faig al meu barri o vaig als grans 

supermercats que hi ha a Manresa. 

E: Amb qui fas aquestes activitats? 

Olivia: Normalment sola o amb la meva gossa quan la passejo, sinó també les faig acompanyada, 

del meu home o d’amistats. 

Identificació / sentiment 

E: Quin sentiment tens respecte el barri? 

Olivia: El sentiment que hi tinc és depèn de la zona, però el que tinc en general és bo, perquè 

durant el dia no tinc por, hi ha les botigues obertes, hi ha molt ambient de gent, conec moltes 

persones que hi viuen, durant el dia estic tranquil·la. Però a la nit em fa por, i si vaig sola encara 

més, però aquests del barri i de tot arreu, no només és una cosa del barri Antic. Potser si que 

me’n fa una mica més perquè hi ha zones on es concentra gent alcohòlica i potser als altres barris 

no tant. 

Hi ha carrers que evito passar-hi, sobretot de nit, per exemple el carrer Santa Maria no hi passaré 

sola de nit, o el Carrer Serarols. Trobo que abans hi havia més carrers foscos, ara és més obert 

el barri vell, han obert més espais i hi ha més claror, no és tan estret. 

E: Com hauria de ser per tu un barri que et donés confort? T’identifiques amb el barri Antic? 

Olivia: Per mi un espai públic de confort seria un lloc amb espai verd, sense cotxes, no com aquí 

a la plaça Sant Domènec que està ple de ciment no, que la gent pogués estirar-se a l’herba, que 

hi hagués una font... el barri Antic no és un espai tant de confort, bueno, hi ha la zona de la Seu 

que sí que hi ha el parc que s’està bé, però potser hi faltaria un bar o alguna terrasseta perquè hi 

hagués més vida. 

Percepció  

E: Quina percepció general del barri tens? 

Olivia: La percepció general que en tinc és bona, perquè les relacions que hi tinc són bones. Però 

el trobo molt lleig, decadent, hi ha carrers molt bruts i que fan pudor... el trobo una mica deixat la 

veritat. A veure, m’agrada i la percepció és bona perquè quan hi vaig estic bé amb la gent que 

estic, però no per com és el barri vell. 

E: Si haguessis de triar una emoció que definís el barri, quina triaries? 

Olivia: Si hagués de posar un sentiment... si és de nit el sentiment és de por si estic sola, durant 

el dia és un sentiment com de relació, de socialització. 
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Compromís 

E: Participes en algun col·lectiu, entitat o associació? 

Olivia: No tinc molt compromís perquè no estic a cap associació, però si que molts anys hem 

participat a la festa major alternativa i a altres activitats que s’organitzen en el barri, hi hem fet 

molta vida realment. 

E: Tens relacions socials dins el barri Antic? 

Olivia: Bàsicament les tinc aquí totes, perquè, tot i no viure al barri Antic estic força a prop i molts 

familiars i amistats viuen aquí.  

 

Walking Interview 
El recorregut de l’Olivia va començar a la plaça Sant Domènec, on es va realitzar l’entrevista 

personal. És un espai que durant el dia l’Olivia hi està còmode, però que durant la nit no tant a 

causa de les persones que l’ocupen, normalment homes amb problemes de beguda. Vam 

començar a caminar i vam baixar cap a la plaça d’Anselm Clavé, una de les places on l’Olivia hi 

té més familiarització al ser un lloc que hi passa molt sovint i on s’hi troba el bar del seu germà.  

Seguidament vam tombar pel carrer del Magraner arribant al carrer de Barreres, un espai que 

quan l’Olivia era petita li tenia respecte pel seu aspecte fosc i deteriorat i que actualment, a l’estar 

reformat i haver-hi comerç, considera que ja no és incòmode. Per aquest carrer vam seguir fins 

arribar a la plaça Gispert, una de les places que l’Olivia associa amb la socialització i les amistats 

i la qual li porta records d’actes i activitats que assistien quan era més jove amb els seus fills. Vam 

tombar pel carrer de Vilanova fins a arribar a la plana de l’Om i vam girar pel carrer Urgell, també 

un dels espais on l’Olivia se sent més còmode de passejar a causa de les botigues i l’ambient de 

barri. Vam seguir altre cop per la plaça Clavé i la plaça Sant Domènec i vam entrar al carrer del 

Born, un carrer que l’Olivia associa amb el comerç i la gent tant de dins, com de fora del barri. 

Vam pujar pel carrar de la Canal fins arribar a la plaça del Mercat (per ella coneguda com la plaça 

Puigmercadal), aquests dos últims espais públics a l’Olivia li desprenen records de les festes 

majors alternatives que hi ha viscut, d’aquesta manera l’associa amb bones sensacions i relacions 

socials, però per altra banda amb moments incòmodes causats per mirades o comentaris 

d’homes durant l’oci nocturn. 

Seguidament vam seguir per la Muralla del Carme fins arribar a la plaça Europa, un espai de 

socialització i de records de la fira de l’Aixada per l’Olivia. Vam seguir baixant pel carrer del Joc 

de la Pilota, on l’Olivia va comentar que hi ha una colla de cerrers com el passatge de Serarols o 

el carrer de Serarols que li resulten incòmodes, sobretot a la nit, perquè són estrets, foscos i 

segons ella, insegurs. A continuació vam arribar a la plaça dels Drets i a la baixada dels Drets, 

on l’Oliva va explicar que antigament era un lloc molt social i popular on es reunia tot el jovent a 

causa de la presència de diversos bars al llarg de la baixada dels Drets. Actualment però no li 

agrada gaire aquest espai, juntament amb el carrer de Santa Llúcia, per on vam seguir, degut a 
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que ja no hi ha cap mena de comerç ni equipaments d’oci, així com també perquè no coneix a 

ningú que hi visqui i moltes de les cases es troben abandonades i malmeses.  

Vam arribar al parc de la Seu, on l’Olivia em va ensenyar on tenien un petit local amb les seves 

amigues quan eren més joves, un espai que li transmet bons records. Actualment per ella és un 

lloc que freqüenta molt i el troba còmode durant el dia. Finalment vam baixar per la Baixada de 

la Seu i la Baixada del Pòpul per arribar a la plaça Ajuntament, un espai de confort per l’Olivia i 

on es va acabar el recorregut.
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PLAÇA SANT DOMÈNEC, PLAÇA D’ANSELM CLAVÉ I CARRER URGELL 

Aquesta zona de la plaça Sant Domènec seria una 

zona agradable, perquè hi ha el restaurant de Les 

Vegues, hi ha bancs i espai per jugar, un lloc 

maco. Però moltes vegades, a la nit sobretot, no 

ho és perquè hi ha molts alcohòlics per aquí, que 

clar, em fan estar malament i incòmode, tant si 

estic sola com acompanyada. 

La zona per on vaig jo sempre pel barri vell és això, 

carrer Urgell, plaça d’Anselm Clavé, plaça 

Gispert, carrer Sant Miquel i plaça Major. El carrer 

Sobrerroca ja no m’agrada tant, trobo que no hi 

ha res que em faci anar allà. En aquests carrers 

em sento còmoda perquè conec a la gent de les botigues i és bastant familiar durant el dia, que 

és el que estic fent actualment. Quan era petita, el barri Antic era un lloc on no volia ni posar-hi 

els peus, em feia moltíssima por, perquè el recordo molt fosc i molt perillós, perquè jo anava a 

ballet a l’Olga Roig (carrer de Sant Francesc), que sempre m’hi portaven els meus pares i era un 

lloc on jo hi detectava perill sense haver viscut cap experiència. En tot aquest temps, com que 

fas amistat, doncs estàs amb els amics, estàs amb 

agrupacions com amb les dones inquietes i ja hi 

agafes més confiança i perds la por. 

La plaça Clavé és un dels llocs que vinc més, el meu 

germà hi té un bar i molts cops el vinc a veure. 

Abans treballava a la Muralla Sant Domènec i per 

tant aquesta plaça també era un lloc de pas. En 

aquesta plaça hi estic molt còmode, a més que 

també tinc records amb espectacles que hi havia fet 

quan els meus fills eren més petits. 

Durant el dia és un lloc que si jo vaig a comprar i 

passejar, m’agrada perquè sempre et trobes a gent 

coneguda i et pares a parlar. Aquí al Comallonga i a 

la carnisseria hi vinc tot sovint. És un lloc agradable 

durant el dia, no hi ha gaires cotxes i està bé. Però 

de nit és un altre concepte. 

Aquí el barri Antic, si m’he sentit exclosa ha sigut per 

ser una dona i en moments puntuals, què estàs de 

festa i veus un tio que potser et mira d’alguna 

manera obscena, o et ve a dir coses... però penso 

Plaça Sant Domènec, un espai agradable però que a 

la nit pot resultar incòmode per l’Olivia a causa del 

tipus de gent que hi freqüenta. Foto realitzada per 

l’Olivia el dia 13/4. 

Comallonga i Carns Joan, dues de les botigues on 

l’Olivia va a comprar al carrer Urgell. Foto realitzada 

per l’Olivia el dia 13/4. 

Plaça d’Anselm Clavé, un espai de confort i 

familiaritat per l’Olivia. Foto realitzada per l’Olivia el 

dia 13/4. 
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que això no és el fet que sigui el barri vell, sinó que és la nit i l’oci nocturn, que la gent quan veu 

actua d’una manera que no ha d’actuar, però durant el dia no m’ha passat això. 

 

PLAÇA GISPERT, CARRER DE BARRERES  

A la plaça Gispert hi he viscut moltes coses molt 

maques, amb els fills petits hem pogut vingut a fer 

calçotada, arrossos, hi ha hagut espectacles... 

amb la festa major alternativa s’han fet molts 

actes. Aquí hi havia el col·lectiu de dones 

inquietes, també hi ha Arran... col·lectius que fan 

la festa major alternativa, que amb aquesta gent hi 

ha bastant vincle, els coneixem tots. És agradable 

baixar aquí, sempre hi haurà algú que coneixes, és 

un espai de molta socialització. 

El Carrer de Barreres és un carrer que quan jo era 

petita em feia molta por, era un carrer molt fosc i no era gaire agradable passar-hi, però ara han 

arreglat el terra, han tirat cases que estaven destrossades, té més llum, han arreglat habitatges... 

no és un barri que m’agradi gaire eh, perquè és molt deixat. 

La zona del conservatori ja no hi vaig mai, abans 

quan hi portava els fills si, i estàvem allà a la plaça 

de la música, però tampoc és que el parc fos una 

gran cosa... ara ja no hi passo mai, a més que hi ha 

carrers que no m’agraden gens, el carrer Santa 

Maria per exemple i tota aquella zona, els carrers 

són estrets i hi ha moltes cantonades que no saps 

que et trobaràs en girar el carrer, em senti incòmode 

anant-hi, a més no és un lloc de pas per mi, perquè 

ja no hi vaig a fer res. 

 

CARRER DEL BORN, CARRER DE LA CANAL I PLAÇA DEL MERCAT 

El Born és un lloc que m’agrada perquè és un carrer molt cèntric, és com si fos el centre comercial 

de Manresa, hi ha moltes botiguetes i sempre hi passo. El carrer del Born seria un lloc agradable 

i còmode, hi ha llum i hi ha vida, i coneixes a molta gent, mai m’hi ha passat res.  

Després hi ha molts carrerons petits entre el born i el carrer nou, però estan molt arreglats perquè 

hi passa molta gent, sobretot és on passa la gent de fora del barri. Aquests tres carrers Urgell, 

del Born, de la Mel hi ha aquestes botigues on la gent ja et coneix, hi ha ambient de barri, hi ha 

com molta gent i es fa caliu. 

La plaça Gispert per l’Olivia representa un gran lloc de 

socialització. Foto realitzada per l’Olivia el dia 13/4. 

 

Carrer Barreres, amb les obres i l’obertura de la 

plaça ha deixat de ser un espai incòmode per 

l’Olivia. Foto realitzada per l’Olivia el dia 13/4. 
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El carrer de la Canal i la plaça Puigmercadal em porten 

molts records perquè hi fan la festa major alternativa 

que clar, n’hem viscut tantes que sempre que vinc aquí 

penso amb la festa major alternativa. Sempre ha estat 

molt divertit, mai he tingut cap experiència dolenta, ara 

bé, anar als lavabos no hi anava mai sola, a la nit sempre 

necessito que m’acompanyin perquè sinó em sento 

insegura davant dels homes. Aquí també hi ha el 

mercat, que abans hi anava molt, on coneixies la gent 

de les parades, estava ple de gent... però l’han anat 

obrint i tancat i ara no hi vaig mai, però abans era un lloc 

que el freqüentava molt sovint. Això també és una zona 

de confort, però sí que a la nit em sento observada, els 

tios amb mirades com si et volguessin acusar, algun 

comentari... però això sempre a la nit i a tota la ciutat 

no només aquí. 

Hi ha molta diferència entre estar en aquest 

barri de nit i de dia, sobretot els caps de 

setmana. Això és una zona on hi ha molts bars 

i la gent surt, que jo també surto a vegades, 

però jo sempre vaig amb el meu grup d’amics i 

després si haig de tornar sola no em fa gaire 

gràcia. 

 

 

 

 

PLAÇA EUROPA, PLAÇA DELS DRETS, BAIXADA DELS DRETS I CARRER SANTA LLÚCIA 

La plaça Europa l’associo amb la Fira de l’Aixada, perquè els meus fills hi han actuat, i hi tinc molt 

carinyo perquè sempre me’ls imagino aquí. Però també ho veig sobretot com un espai de 

socialització perquè hi ha el Bar Moe’s, el Garito... és un punt de trobada amb les meves amigues. 

Llavors hi ha carrerons d'aquí dintre que a la nit no hi passaria, i durant el dia tampoc hi passo 

perquè no em ve de pas, i prefereixo passar per carrers més amples. Hi ha alguns carrers 

d'aquests que els veig com un perill, com ara el carrer Serarols i el Passatge. 

La plaça dels drets, la veig molt diferent ara que abans. Abans hi havia el bar Rio i aquesta plaça 

estava plena de gent, era la zona de festa i molt bé. Anàvem a la bodega andalusa a la baixada 

dels drets i després pujàvem al bar Rio i veies a tothom, anaves coneixent a gent... els divendres, 

El carrer del Born és un espai còmode i 

agradable per l’Olivia, ja que hi ha molta vida i 

comerç. Foto realitzada per l’Olivia el dia 13/4. 

La plaça del Mercat, un espai que l’Olivia associa amb la 

festa major alternativa de Manresa. Foto realitzada per 

l’Olivia el dia 13/4. 
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dissabte i alguns dijous. Tot ple, les escales, els bars del costat... la baixada dels drets estava 

plena de bars... Per aquí actualment és un camí de passada per si he d'anar a les Escodines, 

però ja et dic, ara aquesta zona no m'agrada gens tot i que l'han arreglat una mica. No hi conec 

a ningú que hi visqui, no hi ha botigues si t'hi fixes... ho ha arreglat, però les cases estan súper 

deixades... no m'agrada l'ambient que hi ha la veritat. Actualment però el considero un lloc 

incòmode, els records són bons però es queden en els records, ara m’hi sento observada i no 

m’agrada. 

Aquí el carrer Santa Llúcia no m'agrada gens, el trobo molt fosc i té molts carrerons molt foscos 

i molt vells, que no hi passo ni boja sola. Tots aquests carrers d'aquí jo ja no hi vaig mai, de dia hi 

puc passar, però em sento incòmode i insegura. Les cases estan enfonsades o abandonades. 

Com que aquests carrers no hi ha res, ni un súper ni una farmàcia...no he de venir a fer-hi res i 

no hi passo, no ho conec. Aquí hi ha cases que realment són molt xules i si les arreglessin hi 

podria viure molta gent i donaria més vida al barri. 

En aquesta zona hi viuen moltes persones immigrants, però jo penso que no em fa pas por per la 

gent que hi viu, abans no hi havia immigrants i a mi ja em feia por. És més aviat l'ambient solitari 

i fosc, que no hi ha res, carrers estrets que s'hi pot amagar gent... tot i així és una barreja de tot, 

perquè tampoc sé qui hi viu, no conec a ningú. 

 

PARC DE LA SEU I PLAÇA MAJOR  

Ara per aquesta zona on estem, aquí al parc de la seu i a l’ajuntament hi vinc molt més amb el 

gos, i com que hi vaig de dia vaig molt tranquil·la, i realment de dia no m’he trobat agredida ni 

intimidada ni observada per ningú, tot correcte. 

Aquí al parc de la Seu vull ensenyar-te un lloc on teníem un local amb les amigues, que es deia 

"El Calillo" i on hi passàvem moltes hores. Estava al límit del barri vell, on després ja hi ha el 

passeig del riu, ara ja no hi és perquè ho van enderrocar tot. Després vam haver d'anar al carrer 

Urgell amb un piset, per tant, al llarg de la vida, tot i no viure al barri hi he fet vida. Era molt divertit 

i en tinc molts bons records. 

Aquí a la zona de la Seu, quan vinc aquí al parc, que sempre es de dia, que de nit no hi aniria 

perquè tinc molta por a tot arreu. És un lloc agradable i també hi hem fet coses populars que 

s'han organitzat en l'àmbit social, que han estat molt còmodes. Tots els llocs del barri vell més o 

menys si hi tinc records macos és per la gent amb qui he fet les coses, no pel lloc en si. Perquè 

Manresa la veritat no la trobo gaire maca, és més per la gent amb qui he estat i el que he sentit 

en aquell moment, que el lloc en si. Però també és veritat que hi ha zones que són més agradables 

que d'altres. 

Jo penso que perquè sigui el barri vell no ha de ser un lloc més conflictiu a nivell de delinqüència. 

L'altre dia al mig de Manresa, al carrer Guimerà, que sí que està al costat del barri Antic, però és 

un carrer súper cèntric, a les 8 del vespre ple de gent hi va haver una batuda dels mossos 
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escorcollant uns nois, la navalla a terra... i era un dia que estava ple de gent el carrer, vull dir que 

si han de passar coses passen a tot arreu, no ha de ser més propens que passi al barri vell, 

perquè aquí hi viuen famílies súper maques, gent que fa molta vida, hi ha caliu i vida de barri 

durant el dia. Sí que la nit és potser més conflictiu, hi ha més baralles de grups, això sí que passa 

i sí que hi ha hagut baralles perquè es concentren als bars. Però durant el dia és un lloc maco i 

agradable. 

I la plaça Major, un espai on hi tinc molts bons records. Considero que és un espai de confort, ja 

que hi ha molts bars i molta vida, per la gent del barri però també per la gent de fora, ja que molts 

venen expressament per estar aquí.  
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 5. EVA 
 

Fitxa d’informació  

 

 

Coneixença 

Entrevistadora: Amb quina freqüència utilitzes l'espai públic? Per quins carrers i places vas? 

Eva: Primer quan anava al conservatori de música i normalment hi passo si he d'anar a 

l'ajuntament a fer uns papers, si he d'anar a la clínica, que anem a la cínica Sant Josep, i per 

comprar certes coses si. 

E: En fas més freqüència durant els caps de setmana o entre setmana? De dia o de nit? 

Eva: Durant la nit no hi passo mai. I l'utilitzo totalment entre setmana. 

Ús / Tipus d’activitats 

E: Quins tipus d'activitats realitzes a l'espai públic? 

Eva: Normalment, són llocs de pas per anar a comprar a certes botigues però per anar a passejar 

també eh. A vegades sortim a caminar i no triem mai on anar i algunes vegades si tant que hi 
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hem anat, per exemple la zona de l'Anònima hem anat algunes vegades, però l'edat fa que no et 

moguis tant, ni de nit, ni segons a quines festes, ara per la festa major que hi hagi algun 

espectacle sí que hi hem anat, cada vegada menys pel fet de fer-nos grans però sí. 

E: Amb qui fas aquestes activitats? 

Eva: Amb el meu marit o sola, amb amics quan passegem. 

Identificació / sentiment 

E: Quin sentiment tens respecte al barri? O a algun espai en concret? 

Eva: Aviam... quan anava al conservatori passava per a totes aquestes zones... que ara s'han 

ampliat una mica perquè han tirat a terra algunes cases i han espaiat bastant, que sembla que 

no, però fa una sensació diferent, perquè donava una sensació entre la propaganda que té i tot 

plegat donava una inseguretat, que no saps què, que havies d'anar alerta. 

E: T'identifiques amb el barri Antic? 

Eva: Jo amb el barri Antic no m'identifico, amb el de Valldaura si, és el meu, ja sigui pels anys de 

ser-hi que ens coneixem tant tota la gent... ara hi ha menys gent coneguda, però és normal, jo 

m'hi identifico bastant amb el de Valldaura, amb el barri Antic no. 

E: Com hauria de ser per tu un barri que et donés confort? 

Eva: Per mi hauria d'haver-hi molts espais verds, el primer de tot, perquè n'hi ha pocs, molt pocs, 

en el barri Valldaura i a l barri vell hi ha molt pocs llocs. També falten moltes places i hi ha moltes 

cases molt antigues aquí al barri Antic, que jo crec que s'haurien d'espongir molt més del que 

han fet, perquè és necessari, es creen guetos del mateix tipus de gent, llavors això que fa? Que 

tinguis com més inseguretat, no inseguretat, més desconfiança diguem-ne, poden ser bellíssimes 

persones igual, però et donen una desconfiança segons on vas i segons a quines hores penso 

jo. Però sí, necessita que aquestes cases antigues com ara han fet fa poc, que van tirar-ne 

bastantes a terra que han deixat una plaça on es pot jugar, que es pot passar amb molta facilitat... 

però d'arbres pocs. 

Clar el carrer del Born, el comerç i la vida s'acaba aquí una mica més avall. Perquè el carrer Sant 

Miquel abans era un carrer amb molta activitat econòmica, de l'Ajuntament fins aquí que és més 

centre ho era, ara no, ara hi ha 4 cases i 4 botigues, no sé com es pot arreglar. I el carrer 

Sobrerroca també, era un carrer de molta activitat i ara no. 

 

Percepció 

E: Quina percepció general del barri tens? 

Eva: Que li falta molta cosa, molta. Perquè trobo que s'ha ajuntat gent que no té diners, gent que 

ha vingut de fora, gent que es conforma amb qualsevol cosa i gent que s'ha aprofitat d'això, que 

en comptes d'arreglar habitatges els lloguen així. Culpo a l'ajuntament de donar fèdoles 
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d'habitabilitat a pisos que no reuneixen les condicions, llavors ells han de fer que l'amo cuidi la 

casa que té, que és vella? Val, però que sigui habitable. Perquè això fa que s'envelleixi el barri, 

penso jo. 

Compromís 

E: Participes en algun col·lectiu, entitat o associació? 

Eva: Abans anava al conservatori a fer psicomotricitat, però per la gent gran eh, era molt per gent 

gran, però amb el Covid i tot plegat no hi he anat més. 

E: Tens relacions socials dins el barri Antic? 

Eva: El que et deia, les meves relacions socials són al barri de Valldaura, però sí que és cert que 

anem a caminar molt per aquí, venim a passejar a prendre alguna cosa, sobretot a comprar en 

algunes botigues. 

 

Walking Interview 
L’entrevista de l’Eva es va iniciar a la plaça Sant Domènec a causa de la proximitat de la plaça 

amb casa seva a la carretera Cardona. Aquí doncs, s’hi va portar a terme l’entrevista personal i 

la cartografia social. Per la Walking Interview vam començar a anar pel carrer del Born, un espai 

que segons l’Eva té molta vida i és un dels carrers pels que passa més sovint del barri. 

Seguidament vam passar per la plana de l’Om i vam pujar pel carrer Sant Miquel, on l’Eva 

remarca la situació de molts habitatges en situació de degradació i comenta que alguns es 

podrien tirar per eixamplar una mica la zona. Vam arribar a l’Ajuntament, un lloc de socialització 

per l’Eva a causa dels bars, comenta que hi freqüenta molt jovent i considera que aquest fet 

aporta vida al barri. Vam seguir pel carrer Sobrerroca on va sorgir el tema de la brossa i la brutícia 

del barri a causa de veure in situ uns contenidors plens de mobles voluminosos. Vam baixar per 

la baixada dels Drets, un espai que per l’Eva ha millorat molt a partir de la reforma que s’hi va fer, 

i vam seguir pel carrer Santa Llúcia, un espai que l’Eva intenta evitar per falta de seguretat. A 

continuació vam seguir pel carrer Vallfonollosa i vam girar pel carrer na Bastardes, on hi ha un 

mural en memòria del Guillem Agulló que agrada a l’Eva, així com també una nova plaça que 

conserva l’arquitectura de l’època de les muralles que també agrada a l’Eva. Seguidament vam 

pujar pel carrer de les Piques i vam acabar el recorregut a la plana de l’Om. 
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CARRER DEL BORN I CARRER SANT MIQUEL 

El carrer del Born és el que passo més quan vinc en 

aquest barri, també el carrer Nou i aquest (carrer 

Urgell) també perquè aquest em representa una 

drecera per anar a la plaça Clavé i si continuo recte 

vaig a sortir a la muralla i m'apropa més a casa. Hi 

passo molt, manté algunes botigues. Al carrer Urgell 

al davant del Comallonga van tirar uns edificis i han fet 

una plaça, i és que som molta gent, necessitem espai. 

Manresa així com Vic va renovar molt el barri antic i 

amb molt gust, a Manresa li falta això. 

Tota aquesta zona (passeig de la República i carrer del 

Born) estan molt bé, per la gent que ve del tren dona 

una sensació d'"oi mira que bé, que maco", però 

segons per on passes i entres una mica pel barri veus 

que no. 

Jo en aquests carrers no he tingut mai cap problema, 

i nosaltres amb dues amigues més havíem voltat molt 

per aquí al barri i anàvem cap allà al passeig i el Vic 

Carrer del Born, un dels llocs per on més 

freqüenta l’Eva del barri Antic. Foto realitzada per 

l’Eva el dia 01 de maig. 
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Remei i tornàvem per aquests carrerons d'aquí, però des d'abans de la pandèmia no hem tornat 

a caminar. I per aquí no he tingut mai cap sensació ni de por ni de res. 

Potser et dic que quan anava al conservatori havia de passar per aquells carrers si o si, per la 

plaça Gispert i pel carrer Santa Maria... passava perquè per allà hi has de passar i sí que em 

donava una mica de cosa, allò que mires... i una mica si, però hi anava al matí d'11 a 12 i no m'hi 

ha passat res, però canvia una mica, la sensació ja és diferent. Si un home hi passés no crec que 

hagués tingut aquesta sensació de por, la tinc perquè sóc una dona i gran, l'edat també afecta 

com em sento a l'espai públic, però la por suposo que ha de ser la mateixa. 

Primer que hi havia un grup d'una casa okupada que després vaig llegir que ja l'havien desocupat 

que estaven allà a la plaça de la Música i hi havia molt soroll, que crits, que barallar-se, tot això i 

jo només m'hi havia trobat dues vegades de les vegades que hi he anat, però saps, a llavors ja 

vas amb una mica de sensació d'inseguretat, a veure què passarà. 

Aquests carrerons (carrer de les Beates) com que hi ha escales dèiem no, aquí no. No sé què 

s'ha de fer i què es pot fer, jo de política no en sóc, però que costa moltíssim si, per exemple 

aquesta casa (carrer Sant Miquel cantonada carrer d'en Botí) si s'ha de tirar a terra, ampliem més 

la plaça, però tot és problema econòmic d'una part i de l'amo d'aquí. A vegades és més car 

renovar una casa que tirar-la a terra, però jo dic no solament renovar-la, si l'ajuntament és ric pot 

fer-ho, si és pobre... i l'ajuntament van molt justets, però si compro jo la casa faig un espai, una 

placeta més gran... però fer alguna cosa. Perquè clar, com pots eixamplar una cosa tan antiga?, 

no pots eixamplar-la gaire, tot depèn d'això, si pots tirar alguna cosa que no està bé, doncs si 

pots tirar-la a terra i espaiar-la una mica més, fa una sensació diferent, un carrer estret ja de per 

si fa una cosa. També hi ha cases que són molt xules i has de dir "s'han d'arreglar", però n'hi ha 

que no valen la pensa conservar i et donen una amplitud. 

Aquí per exemple (carrer de la Sabateria) no hi he passat gaires vegades, però hi he passat, més 

quan anàvem acompanyades, érem tres, llavors una per l'altre no tens tanta por, però no, no hi 

passàvem amb por eh pels llocs, jo més aviat quan hi anava sola, però res, no va passar 

absolutament res. 

 

PLAÇA MAJOR I CARRER SOBREROCA 

A la plaça Major hi venim a vegades, hi hem vingut a prendre alguna cosa i per esmorzar, perquè 

feien uns entrepanets llargs que ens agradaven molt, però ara ja no hi venim gaire. El jovent sí 

que hi veniu molt per aquí, està bé perquè dona vida, és que dona vida i les cases s'han anat 

arreglant una mica. I aquí sempre hi he estat molt bé, en canvi, al carrer Santa Llúcia, que hi he 

passat algunes vegades, ara sempre que puc no hi passo, ho evito una mica, no sé per què, però 

tinc la sensació que no m'hi trobo prou bé diguem-n'hi, tot i que ara han arreglat la baixada dels 

Drets que l'han deixat molt i molt bé i ara estan arreglant lo del museu que també suposo que 

quan estigui arreglat també donarà un altre aspecte, però bueno, hi ha cases velles. Però també 

a vegades llegeixes alguna cosa i et fas més por del que realment és. 



Clara Cirera Castellà –Treball de Final de Grau   

LA PERCEPCIÓ DE LES DONES RESPECTE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI ANTIC DE MANRESA 82 

Aquí (carrer Sobrerroca) encara queda una 

mica de comerç, però si tinguéssim constància 

amb les cases i estiguessin velles, però 

arreglades, que vegis que tenen una mica de 

"cuidado" ... però són falta de diners. 

E: Actualment, hi ha molt d'estigma sobre que 

el barri antic és perillós, tu ho creus? 

Potser segons quins llocs determinats, però 

per exemple aquí no (carrer Sobrerroca) i hi he 

passat moltes vegades. També trobo que hi ha 

llocs molt bruts i això hi fa molt, però clar, com 

ho arregles? És cultural això? Jo crec que sí, però també el paper de l'ajuntament. Jo sempre dic, 

que no em faria res que posessin unes càmeres i que multessin a la gent que baixa els 

matalassos, o baixa els mobles... l'ajuntament té uns dies que trucant-hi t'ho passen a buscar, 

l'ajuntament t'ho ha dit això? T'ho explica? No, llavors trobes de tot, llavors tot obert i ple de 

coloms... però jo penso que la part cultural també influeix. 

 

BAIXADA DELS DRETS I CARRER SANTA LLÚCIA 

Jo és que considero que si t'han arreglat el barri, t'han fet tot això nou, doncs caram, vigila, truca 

a l'ajuntament que buidin els containers, però és molt difícil, jo crec que és molt fàcil de criticar, 

però és molt difícil. Sap greu, et dol, perquè coi, no respectes on vius. Jo penso que a molts tant 

se'ls hi en dona, que mentres tinguin un lloc per estar-se i això, no faran res. Has de pensar que 

aquesta gent també estaven acostumats a una forma tan diferent de nosaltres, que penso que 

ha de ser difícil adaptar-se. 

Aquí abans que estigués reformat no hi venia gaire, potser 

si anàvem a la piscina, però no m'agradava gaire. El meu 

marit sí que hi passava molt per anar a la piscina, però ara 

agafa el bus. Era més perillós abans i de fet ha quedat molt 

bé. 

Mira anirem pel carrer Santa Llúcia així hi passem les dues. 

És que hi ha cases tan velles... després què passa? Hi ha 

incendis, com va passar no fa gaires dies, que van cremar 

per problemes suposo de drogues o convivència van tirar-hi 

gasoil i ho van encendre. També hi ha cases maques, que 

si estan cuidades fa una altra sensació. El què que no hi 

vens aquí, no hi ha botigues i no hi ha res, falta vida. Però 

les coses velles són difícils, s'han de tenir molts diners. S'ha 

de cuidar tot, els amos de les cases i jo sempre dic que se'n 

L’Eva a la plaça Major, un espai còmode on ve de tant en 

tant a socialitzar. Font pròpia. 

Una de les diverses cases que l’Eva diu que 

estan en mal estat i que s’haurien d’arreglar 

o tirar per eixamplar l’espai- Foto realitzada 

per l’Eva el dia 01 de maig. 
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beneficia de la gent que no pot triar res més i així anem passant, no fan cap inversió, em paguen 

els impostos... l'ajuntament hauria de tenir cases amb uns certs requisits. 

 

CARRER DE VALLFONOLLOSA I CARRER DE NA BASTARDES 

A la Seu també hi anem a passejar a vegades, al 

parc, i fem el camí dels corrals que ens agrada 

força, el què que sempre està ple de cagades de 

gos, ja podrien posar algun cartell perquè les 

recollissin perquè... està ple. És maco, 

principalment hi passàvem a l'hivern que ens tocava 

el sol i és un espai verd, dels pocs que hi ha. Tot i 

que aquell lloc depèn de l'hora... a vegades 

nosaltres que hi passàvem al matí, saps que hi ha 

una mica de vauma entre les roques? Doncs hi 

havien fet foc i coses... no sé si eren joves o grans. 

Aquest carrer m'agrada molt (carrer Na Bastardes), 

en comptes d'anar avall passàvem per aquí, que hi 

havia una pintada del Guillem... ara les han tret? Ah 

no veus, en memòria d'en Guillem, i mira, m'agrada 

molt, perquè és una manera de donar-hi "vida". 

Veus? Jo dic coses així (nova plaça del carrer Na 

Basterdes) que respecti l'arquitectura antiga, amb aquesta paret de pedra que hi lliga, això està 

molt bé.  

Mural en memòria d’en Guillem Agulló que agrada 

a l’Eva. Foto realitzada per l’Eva el dia 01 de maig. 
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 6. BRUNA 
 

Fitxa d’informació  

 

 

Coneixença 

Entrevistadora: Amb quina freqüència utilitzes l’espai públic? Per quins carrers i places vas? 

Bruna: Que no només sigui per desplaçar-me, vaig a la plaça Gispert, la plaça Major, la plaça 

Europa molt sovint i Sant Domènec i plana de l’Om amb menys mesura.  

E: En fas més freqüència durant els caps de setmana o entre setmana? De dia o de nit? 

Bruna: Sempre més durant el dia, durant la nit si no hi ha algun acte rollo algun concert o algo al 

carrer no, sinó en alguna terrassa d’un bar també, però no és tan sovint. Plaça Valldaura on hi 

ha el Sielu també hi vaig més de nit uns dos cops al mes, els caps de setmana. 

Ús / Tipus d’activitats 

E: Quins tipus d’activitats realitzes a l’espai públic? 
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Bruna: Les activitats que hi faig són prendre algo, xerrar, passejar... tot és relacionat amb l’oci 

bàsicament. També l’utilitzo com un espai de trànsit per anar a llocs de dins el barri com places, 

bars i botigues, i per exemple per anar a la RENFE. 

E: Amb qui fas aquestes activitats? 

Bruna: Tot el que he descrit ho faig o sola o amb amics, i depèn de quina plaça amb desconeguts, 

per exemple a la plaça Valldaura, amb l’ambient de festa. 

Identificació / sentiment 

E: Quin sentiment tens respecte el barri? O a algun espai en concret? 

Bruna: El sentiment respecte a aquest barri... hi estic còmoda, el conec molt, em transmet 

confiança i hi vaig molt tranquil·la. Aquí a Manresa no crec que hi hagi molta distinció per barris, 

no com a Barcelona que tothom té clar si és de gràcia o de no sé on. Però si, sí que penso que 

el barri Antic és amb el que més m'identifico, però tampoc és que sigui patriota del barri Antic. 

E: Com hauria de ser per tu un barri que et donés confort? T’identifiques amb el barri Antic? 

Bruna: Per mi un espai públic perquè fos de confort hauria de ser que no hi hagués gaire gent ni 

gaires cotxes, que s'hi pogués caminar ample, sense gaires semàfors, però que alhora hi hagi 

vida, com que hi hagi botigues o algo, que no sigui un carrer només d'una urbanització, i que els 

edificis estiguessin en bon estat i que estigui il·luminat a la nit. El barri Antic compleix amb la 

majoria de coses, amb els edificis i la llum mig-mig, perquè tot i que els carrers principals estan 

il·luminats els més petits no. 

Percepció 

E: Quina percepció general del barri tens? 

Bruna: El percebo com un barri bo, jo vaig tranquil·la i en viure-hi molts anys doncs hi vaig molt 

còmode pel barri, en tinc una bona percepció en general.  

E: Si haguessis de triar una emoció que definís el barri, quina triaries? 

Bruna: Si hagués de posar-hi alguna emoció, hi posaria quotidianitat i la tranquil·litat. 

Compromís 

E: Participes en algun col·lectiu, entitat o associació? 

Bruna: En tinc si, participo amb l'Arran i l'Ateneu. Són llocs privats, però amb Arran sovint utilitzem 

l'espai públic a partir de manis, concentracions i actes al carrer, bueno, menys sovint del que 

m'agradaria, però se'n fan. També amb la FMA utilitzem l'espai públic per fer calçotades i coses 

així. Amb l'Ateneu si que crec que queda tot més a dins, a la terrasseta que hi ha, i no es fa tant 

ús de l'espai públic. 

E: Tens relacions socials dins el barri Antic? 

Bruna: Si, totes són aquí. 
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Walking Interview 
El recorregut de la Bruna va començar a la plaça Sant Domènec, on es va portar a terme la 

l’entrevista individual i la cartografia social. Un cop acabada la primera part, vam començar la 

walking interview baixant cap a la plaça Clavé pel carrer d’Urgell fins a la plaça Valldaura, espai 

que la Bruna relaciona directament amb l’oci nocturn. Seguidament vam passar pel carrer del 

Camp d’Urgell, un carrer que la Bruna solia freqüentar de manera diària i on va ressaltar uns 

murals molt emotius per ella. Vam arribar a la plaça Gispert, un espai que per la bruna es 

relacionava, per una banda amb la lluita política per l’emplaçament del Batzac i per altra banda 

amb la socialització a causa de la presència de bars, tanmateix la Bruna va comentar que la 

socialització resultava ser molt fragmentada entre els estils de persona que freqüenta cada bar. 

Vam seguir pel carrer Santa Maria, on ella vivia fins fa 7 mesos i el qual li transmet seguretat i 

confiança, malgrat els comentaris negatius respecte la zona que s’han inculcat a la societat. 

Seguidament vam creuar per carrer d’Ignasi Balsells per arribar a la plaça de la Música, un espai 

que la Bruna associa a la festa major alternativa de Manresa i també li transmet records de quan 

anava al conservatori. Vam girar per davant dels jugats i vam seguir pel carrer dels Llops, un 

carrer que de petita l’associava amb el perill, arribant a la plaça de la Reforma, que segons la 

Bruna era més acollidora abans de que la reformessin. A continuació vam pujar per les escales 

de la Seu i la vam rodejar, la Bruna va comentar que per ella resultava ser un espai de calma i 

tranquil·litat. Vam arribar a la plaça Major passant per la Baixada del Pòpul, una plaça que la 

Bruna la considera un gran espai de socialització i també de lluita, degut a l’emplaçament de 

l’Ateneu la Sèquia.  Vam seguir pel carrer Sobrerroca i el carrer del Joc de la Pilota per arribar a 

la plaça  Europa, on la Bruna va remarcar que la socialització que hi havia en aquella plaça era 

més diversificada que a les anteriors a causa de que només hi ha un bar on s’ajunta tot tipus de 

gent. Seguidament vam anar per la Muralla del Carme per arribar a la plaça del Mercat, per la 

Bruna coneguda com la plaça Puigmercadal, la qual la considera un espai que durant l’any no es 

gaire concorreguda però que pren molta importància durant la festa major alternativa de 

Manresa, la Bruna va posar èmfasi en una pintada realitzada per l’Ajuntament la qual deia “Barri 

Bell” que considera un mal intent de fer bonic el barri en comptes d’arreglar altres coses. A 

continuació vam baixar pel carrer de la Canal per arribar a la plana de l’Om on va remarcar els 

bancs pintats de colors com un altre intent de l’Ajuntament per decorar el barri. Finalment vam 

seguir pel carrer del Born fins arribar de nou a la plaça Sant Domènec per acabar el recorregut. 
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SANT DOMÈNEC, PLAÇA CLAVÉ, CARRER URGELL I PLAÇA VALLDAURA 

Sant Domènec és molt de pas, sobretot de concentracions 

o de quan fem activitats amb l'esplai i això, però de venir 

aquí amb els amics a fer algo no. La plaça Clavé sobretot 

l'ús que n'he fet ha estat sobretot de les botigues que hi ha 

aquí, la de fotos, el basar, la de sabates... però és bastant 

de pas. 

D'aquest carrer vinc molt al el forn que hi havia aquí, que 

era molt maco i el van tancar i el van obrir en aquesta botiga 

tan petita que sap una mica de greu, les teles, que també 

n'he comprat bastantes aquí... El barri en veritat, hi ha 

moltes botigues que si que vinc sovint, també crec que n'hi 

ha moltes que no he entrat. 

Aquí a la plaça Valldaura he vingut a Sielu, que normalment 

estic a dins, però sempre s'acaba fent molta vida a fora i hi 

tinc molts records. També és on es baixa de l'autobús de la 

UAB i hi ha la parada del bus per anar a Barcelona. Aquest carrer d'aquí, també té molt a veure 

amb el Sielu, perquè molta gent ve aquí si vol més intimitat. Aquí a darrere també hi ha l'Abacus, 

on també hi vaig bastant. 

Murals del carrer del Camp d’Urgell que 

han marcat a la Bruna. Foto realitzada per 

la Bruna el dia 8 d’Abril 
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Aquest carrer (carrer del Camp d’Urgell) hi ha un dels edificis que et deia que estan en molt mal 

estat... bueno en aquest carrer n'hi ha molt pocs de ben conservats, que a mi em sap greu, 

m'agradaria que els arreglessin més. Aquí hi ha uns murals, i amb aquest poema m'hi vaig 

obsessionar l'any passat una temporada, quan estava més malament, doncs amb això de "Estimo 

tant la vida que la faig meva moltes vegades", passava per aquí i era com que em colpia com a 

dins del cor, t'ho juro. Per aquí hi passava i hi passo tot sovint, per aquí al carrer de la Mel és el 

que agafo per venir al bar de l'Alzina o al Batzac a les assemblees, i realment és com molt de 

pas. 

 

PLAÇA GISPERT, CARRER SANTA MARÍA, PLAÇA DE LA MÚSICA, JUTJATS I CARRER DELS LLOPS 

Aquí a la plaça Gispert, aquí realment molta vida social, i també un sentiment de lluita, perquè hi 

ha aquí el Batzac. Ara han posat càmeres, que dificulten una mica la feina. També em sap greu 

d'aquesta plaça que hi ha 3 bars i a cada un hi va un perfil diferent. Tota la gent marroquina ve 

aquí a la teteria, a l'Alzina la gent d'esquerres i al Pardal la gent com més gran del barri, així de 

tota la vida.  

Aquest és el meu carrer de tota la vida, bueno de la meva adolescència, i hi ha molta gent que 

diu que li fa por, de fet un dia vaig anar a la policia perquè havia perdut una cartera i em van dir 

"ui el carrer santa maria..." i jo els hi vaig dir "no, no la veritat súper bé si em demanes". Amb la 

gent que viu en aquest carrer ens coneixem amb alguna, hi ha el bloc del davant una família que 

el pare es diu Ibra I ens saludem, al costat hi ha un noi que sempre està per aquí i sempre ens 

saludem, una altra dona que també té una filla i això, està bé. També hi ha moltes pintades per 

tot el barri, de reivindicació i de lluita. 

Això és la plaça de la Música, que en veritat aquí hi ha molta 

cosa més de la infància i adolescència, de quan venia al 

conservatori. Però aquí també fem la festa major 

alternativa, i llavors també ho associo amb molta 

socialització. El conservatori és raro, perquè cada dia hi ha 

molta gent de tot Manresa i és com que s'omple aquest 

carrer i el del costat de cotxes i de gent que només ve aquí 

i marxa, que no fa vida al barri i després el critica dient que 

li fa por. 

Aquí baixava durant la quarantena, també hi ha els jutjats, 

que també ho vinculo bastant amb manifestacions o si hi ha 

hagut declaracions venir a donar suport a qui venia a fer el 

judici o a testificar. Aquesta plaça, abans era un carrer i 

estava tot tapat quan era petita i li deien el carrer dels llops, 

que no sé si es deia així i em feia molta por. Estava com 

molt tapat perquè hi havia com un túnel i quan van 

Plaça Gispert, un lloc de socialització i lluita 

per la Bruna. Foto realitzada per la Bruna el 

dia 8 d’Abril. 
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enderrocar l'edifici del costat va caure com el túnel, i també que el meu pare a vegades 

m'espantava quan passàvem per aquí... com que recreava lo dels llops saps. 

Per aquests carrers hi he passat moltes, moltes vegades, per venir i anar de la RENFE aquests 

era el camí que feia sempre, per anar a tot arreu els utilitzava. I aquests últims quatre anys també 

és un trajecte que faig cada dia per anar a la universitat. 

 

PLAÇA DE LA REFORMA I LA SEU 

A la plaça de la Reforma, fa com 15 anys o així que la van "arreglar" i la van construir així. Abans 

era tot un parc molt maco, amb arbres. Tot arreu molt verd. Ara miro fotos dels àlbums de petita 

i és molt trist, no m'agrada com està construïda amb tot el ciment. 

Aquí hi ha la Seu, que com a tal no em diu res, hi he entrat uns 3 cops a la vida, però sí que al 

voltant hi hem vingut molt a fer jocs amb l'espai, a preparar coses de l'Alternativa... també és un 

lloc de passeig per esbargir-me jo però també per anar a parlar coses importants amb gent, per 

estar tranquil·les. És un lloc que si vull estar tranquil·la doncs hi vaig, i està guai perquè realment 

està com a 5 minuts de casa. En tots aquests espais que hem vist fins ara, just allà a la plaça de 

la Música, quan tenia uns 15 / 16 anys vaig passar amb un vestit que jo em trobava moníssima, i 

hi va haver uns pavos que em van xiular, allà, és que se'm va quedar gravat per sempre, va ser 

el primer com que me'n vaig adonar que algú m'estava sexualitzant. Però coses d'aquestes m'han 

passat en varis carrers del barri realment, que ara no et sabria dir si en algun més o menys, però 

és com que tampoc no ho associo molt, no passo per allà pensant que és un carrer on em 

xiularan, sinó com un carrer com qualsevol altre. I des que porto el cabell curt ja no em xiulen 

gairebé. El fet de ser lesbiana i tenir una expressió de gènere diferent, cada cop com menys 

femenina ha canviat molt la manera en com em relacionava amb l'espai. Per exemple això dels 

comentaris, que crec que és l’evident, ha fet com que anés més tranquil·la. 

Aquí a la Seu de nit no hi passo gaire, poder els llocs que em feien més cosa a la nit era baixar a 

la plaça Major pel carrer dels jueus fins a casa els meus pares, perquè no hi passa gairebé ningú 

i no estava gaire ben il·luminat i llavors feia una mica de por, però era la via més ràpida d'anar 

des del Toni’s fins a casa meva, llavors hi anava igualment. 

Com que són els espais que transito sempre, són espais normals per mi, i és com que no ho veig 

aquest estigma. I pensant quan vivia al barri de Valldaura, que hi vaig viure fins a 4rt d'ESO que 

era quan ja començava a ser una mica conscient de l'espai, del sexisme i de tenir por del carrer, 

i realment crec que no vaig notar cap canvi de passar de viure d'un lloc a l'altre, tenia les mateixes 

sensacions. Clar que potser si hagués viscut a les bases potser hagués estat un canvi més fort. 

Però és com tant del dia a dia que els carrers me'ls he fet meus i llavors és com que no em fa 

por. De vegades sí que tinc por, però crec que tindria la mateixa por en altres barris, per exemple 

quan torno caminant de Stroika, hi ha molt tros que passes que no es barri vell i vaig amb el 

mateix cuidado. 
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PLAÇA MAJOR, CARRER SOBRERROCA I PLAÇA EUROPA 

Plaça Major, aquí també molta socialització, moltes 

manis, molt lleure. Hi ha l'ateneu, llavors també hi 

passo bastant. Aquesta plaça tindria la mateixa funció 

que la Gispert dins el meu imaginari, de socialització. 

Per aquí al carrer Sobrerroca hi ha la barberia on vaig 

sempre, que vaig venir perquè era molt xula i el 

senyor és molt maco. Aquest també és un camí que 

hi ha moltes botigues que hi vaig sovint, aquí al 

Garriga... hi ha l'Escoleta popular, que ja no hi vaig 

gaire, però vaig fer d'acompanyant a segon de 

batxillerat, i venia molt per aquí. Hi passen massa 

cotxes, no és el meu trajecte ideal. 

No em miro el barri Antic com si hi hagués moltes 

coses a canviar, el que miro que sí que s'hauria de 

canviar és tenir la cura dels habitatges que hi ha 

caient a trossos i si penso en algo que s'ha de canviar 

és això bàsicament i potser que hi pogués haver-hi 

més espais oberts, en plan per poder anar a fer alguna cosa amb els amics sense haver de seure 

a una terrassa d'un bar, però tampoc se molt com hauria de ser, perquè és com que només 

m'imagino ara la socialització en un bar i pagant. Potser estaria bé alguna zona de pícnic, això 

estaria bé, que et poguessis portar tu el teu menjar. 

Aquí també bastant espai de socialització. 

La plaça Europa m'agrada perquè sí que 

em sembla que s'ajunten més els perfils de 

la gent. Perquè només hi ha el Garito i el 

Moe's i és com que gent de diferent mena 

ve aquí. Sí que hi ve gent de fora del barri 

vell, però també un senyor com el que hi ha 

aquí que ha passat i ha vingut a prendre 

algo i ja. O un grup d'amics marroquins que 

mentre tu t'estàs fent el cafè amb els teus 

amics, ells també se l'estan fent, això 

m'agrada. També sempre hi ha gent que 

coneixes aquí. 

 

 

 

Per la bruna la plaça Major és un lloc de 

socialització. Foto realitzada per la Bruna el dia 8 

d’Abril. 

Plaça Europa, espai de socialització i diversitat per la Bruna. 

Foto realitzada per la Bruna el dia 8 d’Abril. 
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PLAÇA DEL MERCAT, CARRER SANT MIQUEL, PLANA DE L’OM I CARRER DEL BORN 

La plaça Puigmercadal, la trobo una plaça 

poc concorreguda durant el dia a dia, però 

que per festa major pren molta importància 

perquè es fan els concerts aquí. També fan 

el mercat i hi ha el mercat Puigmercadal, 

sempre penso que m'agradaria molt venir 

més aquí , però no hi acabo venint gaire. I 

allà hi vivia una amiga i sovint passava per 

aquí, però ara ja no hi passo tant. També hi 

ha la pintada aquesta de "Barri bell" en un 

dels esforços de l'Ajuntament de posar 

pintades maques pel barri en comptes 

d'arreglar coses de veritat. Que surt amb 

be alta i algú ho va posar en ve baixa en 

plan pareu de fer... una mena de "greenwashing", doncs "barriwashing" saps. En plan és un barri, 

doncs, com està, no intentis dir que és bell si no el cuides. Cerc que sí que hi ha com alguna gent 

com que reivindica més el fet barri vell rollo és una merda, però és la nostra merda. I l'Ajuntament 

no para de fer coses, com això que ara veurem, de pintar els bancs de la Plana de l'Om amb 

hashtag feminisme, hashtag amor... com si això millores de veritat el barri, no entenc les polítiques 

de l'Ajuntament per aquest barri la veritat. Que bueno, per exemple han il·luminat aquest carrer 

amb llumetes maques, està bé, però no sé...  

El carrer Sant Miquel també molt transitat sempre amb el comerç... aquí els bancs de la plana de 

l'om que et deia... hashtag diversitat, hashtag amor... tipo som moderns, bueno... fa patir això. 

Aquí al carrer del Born, que està una mica cuidat.... bueno cuidat, mira hi ha un edifici malmès 

justa aquí, és molt fort realment. N'hi ha molts així, que un cop t'hi fixes veus que n'hi ha molts. 

Aquí també hi ha el Natura, que quan estava a la plana de l'om hi havia treballat. A veure ja entenc 

que a vegades els edificis estan tan malmesos 

que és molt car rehabilitar-los, però tira-ho a 

terra, i fes un edifici senzill que s'adeqüi a l'entorn. 

Perquè no t'ho he dit, però allà als jutjats vells 

volen fer un edifici d'alguna cosa de la 

generalitat, un edifici de vidre... i és com, tu t'has 

mirat el barri vell? Senyor que ha projectat aquest 

edifici? O sigui 100% no, gens d'acord amb 

l'entorn. 

  

La Bruna associa la plaça del Mercat amb la festa major 

alternativa de Manresa. A la fotografia s’aprecia la pintada 

“Barri Bell” que comenta. Foto realitzada per la Bruna el dia 8 

d’Abril.  

Banc de la Plana de l’Om on es veu el hashtag que 

comenta la Bruna. Foto realitzada per la Bruna el dia 8 

d’Abril. 
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 7. LINA 
 

Fitxa d’informació  

 

 

Coneixença 

Entrevistadora: Amb quina freqüència utilitzes l'espai públic? Per quins carrers i places vas? 

Lina: Cada dia l'utilitzo. Un dels llocs que més és l'Ateneu a la plaça Major i l'Associació de Veïns 

aquí a la plaça Puigmercadal i a Càritas a la Baixada de la Seu. Per aquestes zones freqüento 

molt, aquí al centre del barri vell. 

E: En fas més freqüència durant el dia o la nit? 

Lina: Normalment, l'utilitzo durant el dia, però a vegades depèn de les activitats que tingui a la nit, 

però la majoria estan al matí o la tarda. Però ara la meva situació ha canviat i com que treballo 

fora de Manresa, és possible que el vespre surti a fer esport i caminar que m'agrada molt i ho faig 

quan puc, sense cap problema i surto amb tota la seguretat i sense cap problema i quan torno a 

casa de treballar descanso una mica i després surto a caminar per canviar l'estrès del dia. 
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E: En fas més freqüència durant els caps de setmana o entre setmana? 

Lina: Durant la setmana, i el cap de setmana depèn, a vegades surto amb les meves amigues 

per prendre cafè o això, i a vegades depèn del que tinguem com a programa. 

Ús / Tipus d’activitats 

E: Quins tipus d'activitats realitzes a l'espai públic? 

Lina: La meva feina és cuidadora i és molt important que pugui sortir d'aquesta rutina i descansar 

amb les meves amigues, i depèn del pla que tinguem amb les aigües, a caminar a anar a prendre 

coses... També utilitzo els carrers per agafar el bus per anar a treballar i per fer activitats a 

l'Ateneu i això. 

Les activitats són d'oci i lleure, després també com a mitjà de connexió i per anar a comprar que 

sempre utilitzo els mercats que estan a prop de casa meva o els que estan a prop del riu. 

E: Amb qui fas aquestes activitats? 

Lina: la majoria de temps sola, jo quan torno de la meva feina, passo per fer les meves compres, 

si no és per alguna cosa addicional tinc una amiga que a vegades de tant en tant anem juntes, 

però la majoria de temps vaig sola. 

Identificació / sentiment 

E: Quin sentiment tens respecte al barri? 

Lina: És que per mi representa molt el barri vell, quan vaig prendre la decisió de quedar-me a 

Manresa i sobretot del barri vell, jo no en tenia ni una idea sobre el barri vell, no sabia que 

significava, la importància era trobar un lloguer d'habitacions. Ara hi ha un contacte i molt còmoda 

i tranquil·la que jo no puc sortir d'aquí, molt a prop de servei... amb el temps tenim aquesta relació 

que no sé explicar. La sensació que tinc en general és bona, trobo que al final de tot l'alcalde de 

Manresa, persones que tenen un post molt alt, que viuen el barri vell, doncs això té una 

significació molt bona i també molt important. El trobo molt tranquil també. 

E: Com hauria de ser per tu un barri que et donés confort? T'identifiques amb el barri Antic? 

Lina: Bueno jo dic que un espai de confort hauria de ser molt maco, que se centri sobretot en la 

neteja... l'espai públic del barri vell és molt maco, però és molt deixat, hi ha moltes caques de gos 

i de coloms i això és una llàstima, que cada vegada hi hagi més persones responsables i sempre 

netegin el que deixen els gossos... n'hi ha que aprofiten la nit per deixar les coses allà. Ara hi ha 

un servei fet per l'Ajuntament de Manresa que és en netejar el carrers, però jo dic que no és 

suficient, és que la gent ha de ser conscient de fer-ho sola i l'olor de pipí quan surts al matí molesta 

una miqueta i si la gent canvia la manera de fer millor. Tampoc hi ha suficients arbres crec. Però 

sí que m'hi sento identificada, en algun altre barri no estaria així. 

Percepció 

E: Quina percepció general del barri tens? 
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Lina: És un barri molt maco i espero que l'Ajuntament de Manresa doni una mica d'importància a 

aquesta diversitat que existeix i que se centressin més en les persones estrangeres i que hi hagi 

activitats de participacions... doncs així. Nosaltres fem molta feina i fem una força per integrar les 

persones i que s'acceptin com estem, encara hem de fer moltes coses. Sobretot el tema de 

seguretat al barri vell, jo sé que la majoria surt del barri vell per la causa de la seguretat. Una 

persona o dos no poden configurar un barri, per aquestes persones jutgem tota una comunitat, 

doncs no, això no. El barri era, és i serà sempre un barri molt maco on hi ha una gran diversitat i 

que si creiem amb les persones i les respectem, segur que viurem molt bé. 

Compromís 

E: Participes en algun col·lectiu, entitat o associació? 

Lina: Com t'he dit abans, sóc voluntària a la Xarxa de Suport Mutu del Barri Vell des que sóc aquí, 

que és una associació que ajuda a les famílies nouvingudes i les famílies vulnerables, sobretot 

després de la Covid i aquestes situacions tan dures, farà quasi tres anys que hi treballo com a 

voluntària. També a l'associació Al Noor, que és una associació de dones i de joves. Normalment, 

l'associació de veïns l'he conegut com un lloc per estudiar l'idioma, el català. Però no sóc membre 

de l'associació de veïns, però l'associació Al Noor utilitza un espai de l'associació de veïns. 

E: Tens relacions socials dins el barri Antic? 

Lina: Com he explicat, quan vaig entrar a Manresa i vaig prendre la decisió d'entrar a Espanya, 

perquè abans estava a França, la primera cosa és d'estudiant. D'aprendre el català i el castel·là 

també, aquesta decisió d'aprendre l'idioma em va permetre conèixer a moltes persones, 

concretament a professors d'idioma que són també voluntaris que ensenyen català. I el primer 

lloc va ser aquí a l'Associació de Veïns que vaig començar amb el castellà i després vaig parlar 

amb la professora per poder fer els dos cursos a la setmana de català i castellà perquè volia 

aprendre l'idioma perquè és la clau. Aquests són els primers contactes en el barri vell. Després 

a la carretera de Vic també per parlar l'idioma. Hi ha un grup que es diu Escola Soror que també 

és per ensenyar a les dones el català i el castellà, però també per fer moltes activitats, jo he trobat 

un grup molt bonic i molt important, que m'hi he pogut comunicar per integrar-me. També 

activitats més importants com l'Espai de Defensa Legal, que és un assessorament jurídic, que 

com són els meus estudis i la meva feina, vaig estar molt contenta d'integrar-me en aquest grup. 

Després amb l'Ateneu hi ha relacions i amics molt importants i també era un període molt 

important d'aprendre, integrar i d'acceptar als catalans i les nacionalitats, era una experiència 

molt bona que em va ajudar molt a assimilar les coses com passen aquí a Manresa. Després vaig 

entrar de voluntària a Càritas per demanar cursos per estudiar i treballar i aquí en aquest moment, 

vaig començar com a traductora, que jo encara no tenia l'idioma però amb el francès i l'anglès. 

Això de voluntària ho faré sempre com a una cosa que m'agrada molt. Aquest són els meus 

contactes amb el barri vell. 

E: Creus que tens un nivell de compromís amb el barri? 
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Lina: Si, compromís com respectar a la gent, interpretar a la gent, ajudar, fer sensibilització... tot 

així és un compromís. Cada cop que em trobo amb els veïns per exemple somric. Comences 

amb les salutacions, el respecte. La gent que hi viu tenen un sentiment molt més fort amb el barri 

vell. 

 

Walking Interview 
L’entrevista amb la Lina va començar a l’Associació de Veïns, que és on passa gran part de les 

tardes amb l’associació Al Noor. Aquí doncs, s’hi va portar a terme tant l’entrevista personal com 

la cartografia social. 

El recorregut va començar a la plaça del Mercat atès que és on es troba l’associació, és un espai 

que per la Lina significa quotidianitat i socialització. Vam agafar la Muralla del Carme i vam baixar 

fins a la plaça Sant Domènec, un espai de trobada i socialització per la Lina. Seguidament vam 

girar pel carrer de Sant Tomàs i el carrer de la Mel  fins arribar a la  travessia de les Barreres, una 

zona on la Lina hi freqüenta sovint per anar a comprar als mercats marroquins. A continuació 

vam girar pel carrer de Sant Francesc i el carrer de les campanes per arribar a davant dels jutjats, 

on la Lina va explicar que aquell edifici li transmetia energia i ganes de seguir estudiant per poder-

hi treballar algun dia. Finalment vam seguir pel carrer dels Llops i la plaça de la Reforma, un lloc 

que la Lina freqüenta molt sovint per agafar el tren per anar a treballar. Finalment vam pujar pel 

passeig de la República i vam acabar l’entrevista al carrer del Born. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS, PLAÇA DEL MERCAT, MURALLA DEL CARME I PLAÇA SANT DOMÈNEC 

Quan estàs fora tens moltes preocupacions respecte a 

la religió i molta atenció i tu no pots portar aquest vestit, 

no pots portar això... la ciutat té una pressió que 

reacciona molt malament sobretot a les dones. 

Aquest (Associació de Veïns a Puigmercadal) és el 

primer lloc de trobada amb els catalans, és un lloc molt 

significatiu per mi, és on em vaig integrar amb els grups 

i sobretot com estan organitzats i coses que aprenc 

d'ells, les maneres, com tracten les coses, els 

problemes... com ells s'interessen per la seguretat del 

barri, com treballen les relacions amb els veïns del 

barri... aquest lloc té una significació molt important per 

mi, seria un gran lloc de socialització, la majoria de les 

dones que freqüenten l'escola Soror per estudiar... 

estem totes molt còmodes, perquè hi ha moltes 

persones allà que freqüenten l'espai i fan moltes 

activitats i la majoria venen per aprendre i també per 

sentir-te molt còmode, com a l'associació Al Noor que 

venen per les activitats que presentem, les trobades, xarxes per la dona immigrant i sobretot la 

dona marroquina perquè s'integri fàcilment, l'ajudem a com tractar amb el servei de Manresa... 

no diré educar als seus fills perquè cada dona sap com educar els seus fills, això és una cosa 

que ve així, no s'aprèn, però si que facilitem la relació mare-escola i el nostre objectiu i rol és 

d'ajudar a la dona sobretot nouvinguda. 

Jo crec que hi ha activitats que tenen un paper important en la vida de la dona, crec que 

necessitem això, perquè la dona pugui integrar-se fàcilment i que no quedi tancada a casa seva 

amb aquelles idees. És molt important escoltar la gent i escoltar altres idees, aprenem totes. Jo 

dic sempre que l'idioma no és un obstacle, si avui no pot parlar, demà pot millorar. La dona quan 

va venir a Europa parlaven altres idiomes, jo dic que aquesta dona que ha pogut aprendre altres 

idiomes, el català i el castellà no són un obstacle i que els pot aprendre amb una mica d'esforç. 

A la plaça del mercat a vegades vinc amb les meves amigues, és un espai de quedada i de 

trobada, quedem a les Vegues per prendre cafè, per esperar a alguna altra amiga... també és un 

espai de socialització.  

Aquesta plaça (plaça Sant Domènec) sempre hi ha parades, és un espai d'informar-se de les 

coses que passen a Manresa. És un espai de trobada amb les amigues de l'Ateneu també per 

parlar de l'Escola Soror, de problemes, de trobar solucions... és un espai de socialització. 

Com a dona sempre m'he sentit a gust a tot arreu, no sempre al 100%, a vegades si a vegades 

no. Sobretot com a musulmana, no tinc cap problema amb els catalans, perquè tots tenim idees 

Associació de Veïns del barri Anti, espai on hi 

ha l’associació Al Noor a la que aprticipa la 

Lina. Foto realitzada per la Lina el dia 01 de 

maig. 
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obertes, quan estic amb ells estic còmode i tranquil·la i així sóc jo, és la meva naturalesa, des que 

estava a Marroc amb la meva família. Quan he entrat a Manresa he trobat algunes persones que 

encara estan tancades, a vegades no em sento molt còmoda, però aquestes persones no volen 

estudiar, no volen canviar la manera del pensament, que ara les coses han canviat. No és un 

gran problema, però prefereixen quedar-se tancades, pot ser de qualsevol nacionalitat, sobretot 

la meva. 

Jo aquí no m'he quedat tancada a casa, voldria donar la importància que les dones participin en 

les vagues, que elles també estiguin al carrer, que també passegen el gos, que també diran que 

no, que poden dir que no els agrada, que poden sortir i que poden participar en les activitats, i 

qualssevol i que s'asseguri que la seva veu arribi, que ella també viu a Manresa. Les places i els 

carrers són importants per manifestar les idees. Jo ho veig molt important per expressar una idea 

o un sentiment, ja sigui violència contra les dones, el col·lectiu LGTBI... si hi ha una violència la 

primera cosa és manifestar i fer arribar la nostra veu de què no estem d'acord, és molt important. 

 

TRAVESSIA DE LES BARRERES I MURALLA DE SANT FRANCESC 

Per aquí passo molt i m'agrada caminar per aquí, cap a Valldaura passava a comprar, perquè la 

majoria de mercats marroquins estan per aquí, per passejar, per anar al locutori, és on viu la 

meva amiga... i jo em sento còmode passant per aquí, la realitat és que no m'he trobat mai cap 

problema gràcies a deu i espero que no em passi mai. 

Molta gent de Manresa pensa que el barri vell és perillós i tot. No és un barri perillós, i també prou 

de jutjar una comunitat per la culpa d'una persona o dos, al final no ens trobem al "paradise", és 

un món real i ens trobem amb problemes i de tot. Al final aquestes persones que marxen, jo 

respecto les seves idees, però si marxen de carrer o de poble, no és la solució fugir, a tot arreu 

hi haurà gent així, s'han de trobar solucions als problemes que estan aquí. Aquestes idees estan 

aquí només per crear aquestes separacions de les persones de nacionalitats, de sentiment de 

discriminació, de separació de criminalització, racisme... les persones que en saben normalment 

troben solucions per reunir les persones no per separar-les. Això no són maneres ni d'organitzar 

ni de governar la ciutat. 

 

PLAÇA DE LA MÚSICA, JUTJATS DE MANRESA I PLAÇA DE LA REFORMA 

La Kampana m'agrada molt perquè passo per aquí cada dia i sempre hi ha jocs i activitats que 

fan a fora, hi ha molt bon ambient. Aquí al conservatori de música hi vinc a vegades quan fan 

algun acte d'aquests, que sempre que estic a la terrassa sempre escolto la música del 

conservatori, i m'agrada molt això, dona vida. 

Els jutjats cada cop que passo em dona energia per estudiar i treballar, i penso que un dia jo 

estaré a dins i és un lloc molt significatiu per mi, m'agradaria molt treballar-hi i em dona una 

energia especial. Jo tinc una llicència en relacions internacionals i un màster en dret de conflictes, 
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ara no tinc el NIE i per això treballo de cuidadora i quan el tingui vull acabar la meva vida d'estudis 

a la Universitat Autònoma per homologar els meus títols i després continuar en la feina 

d'advocada o així, aquestes són les meves intencions i objectiu. 

Per allà a la torre Santa Caterina i al Parc de 

l'Agulla hi anem molt amb un grup 

d'amigues que vaig fer a l'escola d'adults, 

que una és de Brasil i l'altre de Mèxic i 

sempre que tinc temps surto amb elles i 

organitzem sortides. 

Una cosa que penso d'aquí és que la gent 

no té confiança, sobretot la gent gran és 

molt difícil. Del tema de treballar sobretot, 

no és fàcil de trobar una feina per les 

persones que no tenen papers. Jo quan 

vaig començar a buscar feina va ser molt 

difícil perquè la gent no té confiança, o sigui 

jo entenc que no deixis passar a una persona que no coneixes a casa, i això cal unes 

intervencions... i per això dic que integrar la societat és tan important. 

(Se senten les campanes de la Seu), mira jo no necessito rellotge perquè des de casa meva les 

sento i no necessito rellotge (parla d'un professor que li va ensenyar a les hores en català). 

Aquí passo sempre per anar a buscar tren, amb el bus l'agafem amb les meves amigues per anar 

a algun lloc i l'agafem aquí a Valldaura que totes elles també viuen al barri Antic. En el transport 

públic també sempre em sento còmode, mai he tingut cap problema. Bueno els conductors 

alguna vegada m'han parlat malament, però passa amb totes les persones, si està enfadat parlarà 

així a tothom, no només a mi per la meva raça o el meu gènere. 

Jo sempre m'he sentit còmode perquè tinc una personalitat molt forta i hi ha molta gent que té 

algunes frases que et llencen per provocar-te, doncs jo sempre dic que l'idioma és molt important, 

per respondre a aquestes persones de manera molt amable i explicar a les persones que les 

coses no són així, i que al segle vint-i-u encara estiguin pensant així és una vergonya i una 

llàstima. Jo responc a les persones, no em tallo, però sempre hi ha algú que molesta d'alguna 

manera, alguna paraula. És molt important per la dona estrangera que aprengui l'idioma, no 

només per integrar-se sinó també per defensar a la seva família, als seus fills i a ella mateixa. 

Hi ha molta gent que te por dels joves, com a associació treballem amb els i les joves, sobretot 

en aquest mes sagrat que és Ramadan. Venen a l'associació i jo no els he vist mai com a persones 

perilloses, sinó com a persones que han sortit de les seves cases, de les seves mares i les seves 

vides i que necessiten només persones que els ajudin i els escoltin i "malheureusement" la llei 

d'estrangeria no ajuda i està com un obstacle davant aquestes joves, i la por no l'he sentit mai 

amb elles. Jo no tenia contacte al Marroc amb aquestes persones, però aquí sense pensar-ho 

L’edifici dels jutjats encoratja a la Lina a seguir estudiant poder 

treballar-hi algun dia. Foto realitzada per la Lina el dia 01 de 

maig. 
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m'he trobat amb ells, i mira, qualsevol persona pot fer dogues o així i passa un moment i ja està, 

i què fa el pare o la mare? Agafen els seus fills, l'ajuden a canviar i això, doncs nosaltres no ho 

jutgem, ajudem i al final aquestes persones, aquestes joves, són totalment normals com 

nosaltres. No els he vis mai com a persones perilloses i sempre estem a l'escolta amb ells i sempre 

l'ajudem com podem, prou de pensar i fer aquestes separacions de racisme perquè no dona 

solució. 

Quan parlen de joves ja sé de quin jove parlen, de quina nacionalitat parla, per això dic que és 

racisme. La delinqüència té moltes nacionalitats, i dels metges i alcaldes els seus fills també 

poden drogar-se. No parlem de la persona que no té ni mare ni pare, és menor i està sol, això 

pot parlar en qualsevol persona i en qualsevol família. Si volem tranquil·litat necessitem escolta 

activa i no separar. 
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 8. JANA 
 

Fitxa d’informació  

 

 

Coneixença 

Entrevistadora: Amb quina freqüència utilitzes l’espai públic? Per quins carrers i places vas? 

Jana: Cada dia i cada hora de la vida, per anar a la feina el travesso l’espai públic, per anar a tot 

arreu, per anar a comprar, per trobar gent, per agafar el cotxe. La majoria de cops per anar a 

llocs que estan dins el barri Antic, però depèn, com que no treballo al barri Antic, compro al barri 

Antic però també compro a fora, vull dir que, és mig i mig. Locals i bars també n’utilitzo molts aquí 

al barri Antic, estan a la plaça Gispert, al carrer Alfons XII, carrer Vilanova, al carrer del born, a la 

plaça Clavé, a la plaça Sant Domènec. 

E: En fas més freqüència durant els caps de setmana o entre setmana?  

Jana: Més entre setmana, caps de setmana també, però més entre setmana. 

E: En fas més freqüència durant el dia o la nit? 
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Jana: Durant el dia, sóc molt de dia. A la nit, no es que no l’utilitzi gens, home ahir vam estar 

xerrant tornant d’un sopar que vam fer al passeig, però tornant vam parar-nos una estoneta a la 

plaça sant Domènec. Vull dir que sí, però no és habitual. 

Ús / Tipus d’activitats 

E: Quins tipus d’activitats realitzes a l’espai públic? 

Jana: Primer per quedar amb gent, per llegir el diari si fa bon temps, per traslladar-me.. 

bàsicament és això, per activitats d’oci i de trasllat. Home, per treballar amb el portàtil ara que en 

tinc un que va bé, ho faré més. 

E: Amb qui fas aquestes activitats? 

Jana: Moltes sola i algunes de tant en tant de quedar amb gent, amistat... això en l’espai públic 

estem dient, si és a fora, tant sola com acompanyada. Clar es que espai públic jo sempre el 

concebo com a lloc per on passes, no t’hi quedes a no sé que siguin places concretes. 

Identificació / sentiment 

E: Quin sentiment tens respecte el barri? O a algun espai en concret? 

Jana: Una mica com que és casa meva, però no del tot, perquè aquí per exemple quan està brut 

em poso de molt mala llet, porto malament que la gent no cuidi l’entorn, a mi això m’estressa. I 

en aquest barri passa molt, és a dir, tu te’n vas a les bases i no te res a veure i fins i tot a Valldaura, 

que és on vivia abans, a la plaça 8 de març i ja és diferent 

E: Creus que és per la gent que hi viu o per la cura que en tenen des de l’Ajuntament? 

Jana: Per la gent que hi viu evidentment,  pel capital socuicultural que tenen. No sé perquè hi ha 

molta gent que no pensa que l’espai comú també és un espai que has de tenir com a teu i que 

has de cuidar-lo, pensen que ja el cuidarà algú altre, llavors hi ha més gent que pensa això. I això 

té veure amb nivell educatiu, amb la situació familiar, jo no sé si te veure amb l’origen o no, això 

no ho tinc gens clar, però la gent... també això és molt important, ara menys i que avui hem tingut 

sort que fa un bon dia,  però per exemple, a mi m’empipa molt que hi ha hagut molts moments 

que la gent desesperada que s’està canviant de casa clar, deixen tot casa seva allà al costat del 

nostre garatge que el tenim allà a la plaça de la Música i allà que hi ha uns contenidors tot sovint 

hi ha les deixalles d’un pis sencer. Clar, com li has de dir a la gent que estan desesperats okupant 

un pis o marxant corrent amb canalla petita, com els hi has de dir a més que truquin al 110 i que 

ja els hi vindran a buscar. No tenen temps, no tenen energia, no tenen recursos per això. Vull dir, 

que té molt a veure amb la situació socioeconòmica de la gent. Ara no he estat tant aclaparada, 

però hi ha hagut moments que cada 2 o 3 dies hi havia allà un pis buidat. 

E: T’identifiques amb el barri Antic? 

Jana: Tinc els meus dubtes en si m’identifica, perquè això de tenir dos pisos és com el corazón 

partido total, però això són coses molt rares i no crec que en geografia humana afectin en absolut 

però el pis d’aquí és un 4rt pis i l’altre és una planta baixa. A mi el 4rt pis em fa una sensació de 
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castell i com a castell em genera una mica d’estrès, i el barri una mica brut i això, m’hi sento com 

a casa meva però... alerta, sempre has d’estar una mica alerta. No per els perills, sinó perquè la 

situació no és de relax i de comoditat, sinó que has d’estar pendent de que passa. En canvi el pis 

que és una planta baixa, és més cossy com diuen en anglès, no t’has de preocupar per res. 

També el tema de que és un 4rt sense ascensor i quan sigui gran hauré d’anar a viure a l’altre. 

Però a part, d’on estic millor, ja que puc comparar... jo aquí m’hi sento bé en aquest barri, el barri 

de Valldaura em semblava molt avorrit, amb gent molt avorrida, aquí la gent és molt més 

interessant, això és claríssim, però també fa que estar més alerta i torno a dir que no és en el 

sentit de percebre perill, sinó que tanta diversitat.. també és veritat que aquí veus més gent 

penjada, vull dir, gent que està malament... és com molt bèstia, molta gent que està molt fotuda, 

més gent que a Valldaura que està a 2 minuts. Però gent que claríssimament tenen problemes 

de salut mental, problemes d’alcoholisme, tenen malalties físiques, es vesteixen malament, són 

massa grans, viuen sols i són grans, molta gent que no viuen en condicions de dignitat. I en 

aquest barri es veu molt més que en altres barris. Si vas a fer un cafè allà a les Bases tens una 

altra panoràmica. 

E: Com hauria de ser per tu un barri que et donés confort? 

Jana: La plaça Gispert tot i que és la meva mai hi he acabat d’encaixar mai i al Pardal tampoc pel 

tipus de gent que hi va i tampoc m’hi he acabat mai de ficar gaire perquè jo no xerro gaire 

fàcilment, llavors sempre penses, ostres potser em tocaria anar a l’Alzina, però a l’Alzina no m’hi 

he sentit mai gaire bé, perquè tothom hi va ja amb el seu grupet, llavors quan hi vas en plan sola... 

llavors la plaça Gispert no ha acabat mai de ser un lloc de confort del tot. Tot i que a mi m’encanta 

i quan hi vaig a llegir el diari hi estic súper bé i sobretot si hi ha sol, però els tipus de relacions 

socials que hi ha allà jo no hi he encaixat mai. A dins de l’Alzina però, quan hi he anat a treballar 

durant el confinament i això hi estic de conya marinera, perquè allà sempre hi haurà algú també 

que està sol i això, a més és un lloc que te sol de matí i això m’agrada molt i s’hi està molt bé, 

però estic diferenciant molt la vida de colla de tardes-vespres i fora, de la vida de persones soles 

als matis o inicis de la tarda. 

Durant una època em va agradar més la plaça Clavé, em va agradar molt més, el que passa és 

que no vaig acabar d’encaixar amb els Til·lers, tot i que també tenen l’Ara i jo hi sóc addicte, he 

tornat cap aquí i he anat encaixant una mica a la plaça Gispert. M’agradava la plaça Clavé a nivell 

d’espai i per la gent, durant una època em sentia més còmoda amb la gent, i pensava que tenien 

converses més fàcils per mi, no era tant súper alternatiu com l’Alzina ni tant com el Pardal, hi 

havia converses més com de tot una mica, i a més era un espai que trobava molt més acollidor, 

perquè és més petit, i els arbres de la plaça Clavé són molt acollidors. 

Un espai de confort hauria de ser amb l’Alzina però amb la propietària del Pardal i el públic més 

barrejat entre els tres llocs, perquè la Teteria també m’agrada molt però no hi tenen cap diari, 

llavors un públic compartit per mi seria lo ideal. A mi m’agrada molt la foscor, no sé si sóc la 

primera que t’ho diu però m’agradaria que no hi haguessin llums, perquè m’agrada la foscor 

natural i tota aquesta il·luminació la trobo una bestiesa. En el meu món ideal, no hi hauria llums, 
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això vol dir que confiaria amb les persones ja ho sé, però com que jo em situo sobretot en la 

natura, si és fosc és fosc. Moltes vegades al carrer Santa María, hi ha gent que va amb gorro, 

mascareta fosca i també si ets negre que a la foscor no et veuràs tant. I per l’edat que tinc que 

ja ha arribat un punt que ja no tinc por, ara ja està, però després descobreixes que també hi ha 

agressions a dones grans, però moltes menys. Llavors no és per por, però clar la gent que va 

vestida tota fosca et genera una mica de... a mi m’agrada més que la gent vagi vestida més clara. 

Però en general a mi m’agradaria que tots estiguéssim més acostumats a anar amb foscor. Però 

és a dir, això és un somni, en el món actual si no hi hagués llums suposo que si que faria por, no 

ho sé. Jo he passat molta, molta por, vull dir vaig patir una agressió, però la por la vaig anar 

digerint amb els anys i clar, des dels 15-25 en tenia molta i jo era la que acompanyava amb el 

vespino a les meves amigues que tenien por d’anar a casa seva i jo també i me’n anava cap al 

Suanya amb el vespino, perquè jo creia sempre que la por l’has de lluitar i l’has de guanyar, 

llavors.  

Percepció 

E: Quina percepció general del barri tens? 

Jana: He vist a molta gent que no li importa un pepino l’estat del barri, hi ha gent que no viu de 

cara en fora, jo es que tinc els ulls molt de cara en fora, ja et dic, jo vaig comprar el pis perquè es 

veien oliveres i això de l’espai jo m’ho miro molt. Són valors i cadascú te els seus, i hi ha gent que 

no hi pateix però jo si, m’afecta molt. 

Compromís 

E: Quin nivell de compromís creus que tens amb el barri? 

Jana: Home el compromís ara mateix és tope màxim. Però per mi el compromís real amb el barri 

seria participar en l’associació de veïns, revitalitzar-la perquè està com morta, i també, que a 

vegades ho penso, escriure més als regidors, és a dir, jo vaig escriure a un regidor perquè hi ha 

un edifici a la muralla hi ha un edifici a la dreta, que és l’antic forn de pa Jorba, que fa més d’1 

any que està tapiat i la gent no pot passar per aquella vorera  i han d’anar a l’altre costat amb un 

pas de vianants provisional. I just després arribes al carrer barreres, has de girar amb el cotxes i 

és un merder girar si no t’ho coneixes i vaig escriure al regidor. Llavors jo crec que això seria el 

compromís amb el barri, anar a escrivint als regidors de cada cosa. Però suposo que per 

estàndards normals, com que estic amb col·lectius si que estic molt compromesa. 

E: Tens relacions socials dins el barri Antic? 

Bàsicament a partir de les associacions del Cor INCONDIS i de la Xarxa de Suport Mutu del Barri 

Vell, però que realment no és només del barri vell perquè ve gent de tot Manresa. 
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Walking Interview 
El recorregut de la Jana es va iniciar a la plaça Montserrat degut a la proximitat del pis on viu la 

Jana. En aquesta plaça s’hi va dur a terme l’entrevista personal, així com també la cartografia 

social. Un cop es va finalitzar la primera part de l’entrevista es va procedir a iniciar el recorregut. 

Des de la plaça Montserrat vam seguir pel carrer dels Llops on la Jana posa especial importància 

en un mural de la Seu, fins arribar a la plaça de la Reforma, un espai que per la Jana era millor 

abans de que la reformessin. Seguidament vam pujar pel carrer de les Piques i la plaça d’En 

Creus, uns espais amb un alt valor arquitectònic per la Joana. Vam baixar per la baixada dels 

Jueus i el carrer de Na Bastardes, un espai que la Joana associa amb l’Ateneu i amb la fira de 

l’Aixada a causa de l’emplaçament del Cor Sant Josep i vam pujar per les escales del carrer de 

Sant Pere fins al bar Com a Casa, on vam parar a fer un cafè i em va explicar algunes experiències 

en el barri. Seguidament vam baixar pel carrer de Sant Miquel per arribar a la Plana de l’Om, una 

plaça amb que porta recorda característics a la Jana. Vam continuar pel carrer del Born i vam 

acabar el recorregut a la plaça Sant Domènec. 

 

 

LA BAIXADA DELS DRETS - XARXA DE SUPORT MUTU DEL BARRI VELL DE MANRESA 

Quan vaig començar a la Xarxa de Suport Mutu del Barri Vell, bueno de tot Manresa, però del 

barri vell en concret, nosaltres funcionàvem amb assemblees, anàvem prenent decisions, i una 

decisió que vam prendre, és que al nostre local, que està a la baixada del Drets, que no s'hi 

cuinaria, tot i que eren les antigues cuines d'un restaurant. Doncs un dia, que a més a més plovia, 
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jo influïda per una altra persona molt problemàtica i per l'assemblea, vaig veure a una dona amb 

tots els seus menas, i jo els hi vaig dir "Home, però això vam dir que no ho faríem de cap de les 

maneres" i només això, tot i que després ja vaig intentar-me relaxar, aquesta gent encara ara 

estan enfrontats amb mi, i això fa més d'un any, perquè clar, els vaig trencar un dels poquíssims 

moments que ells tenien d'estar junts, d'estar bé... estem parlant del setembre del 2020. I clar, la 

situació era molt crua, hi havia gent molt fotuda, sense feina, sense ingressos, el banc dels 

aliments parats... i jo vaig ser allà la burgesa que va anar a dir-los "aquí no podeu cuinar". I encara 

ara, que m'ho ha dit, perquè jo no me n'adono, però is jo conec algunes cares, vol dir que ells em 

coneixen a mi el doble, perquè jo vaig allà mínim dia a la setmana que és el divendres, i quasi 

sempre un altre dia a portar menjar o alguna cosa i ells controlen l'espai, ells saben qui soc jo, 

d'algun en conec la cara, però de la majoria no, i ells estan allà de manera molt sistemàtica, per 

tant allà penso "mira tinc 57 anys i m'és igual", però no és un espai especialment agradable, és 

durillo. Sobretot perquè saps que tu ets una enemiga i que pot fer res per ser amiga perquè jo no 

aconseguiré superar totes les barreres. I ells tenen una vida dificilíssima, tenen tot el dret a odiar-

me, però no és xulo. Aquest seria un dels llocs més durs de tot el barri. 

Jo faig cara com de molt mala llet, crec que per tot el que m'ho vaig passar malament de quan 

era jove, crec que m'ha funcionat molt a la vida, vull dir, tu veus un tio a venir, però jo ja faig una 

cara que diu "amb mi no pots", que potser m'ho he cregut jo eh, però el fet és que ja no deixo que 

s'acostin. I això és una cosa que he barallat alguna vegada amb la meva filla, per la història 

feminista anti-piropos i tal i dic que a mi m'hauria agradat que algú em digués algun piropo de 

tant en tant, i clar, se suposa que és una cosa súper masclista, però jo crec que com que faig 

aquestes cares de tan mala llet, la gent ja no venia. 

 

ELS JUTJATS I CARRER DELS LLOPS I LA PLAÇA DE LA REFORMA 

Aquest edifici (els Jutjats) va pujar un pis més del que havia de pujar, és a dir, quan van fer 

l'exposició pública, tots el vam aprovar. Però van trobar la muralla i van fer l'edifici per sobre la 

muralla. Quan nosaltres vam comprar el pis l'any 1995 aquí hi havia com una casa pairal que van 

destrossar per fer l'edifici dels jutjats i per preservar les restes de les muralles van pujar tot l'edifici 

un pis més. I ha quedat un edifici horrorós, que a mi no em genera cap mena d'alegria i estic molt 

contenta d'estar al quart perquè el podem veure per sobre, i a part no em genera cap alegria 

perquè des del 2017 totes les manifestacions que hi ha hagut, quan s'hi posen aquí les tanquetes 

i les furgonetes aquelles és molt desagradable. Hi va haver una època, quasi 2 anys, que hi havia 

sempre, sempre una furgoneta dels mossos, sempre, per perill d'atemptats. Era molt 

emprenyador, per què tu sorties per anar a agafar el tren per anar a treballar i veies dos mossos 

aquí, vigilant i dius "però no teniu res a fer? Realment no teniu res més a fer" i pensava això ho 

estem pagant nosaltres. 

Aquest tros però m'agrada molt quan ve la tardor, perquè des de cada meva veus la tardor del 

riu per aquells forats d'allà, és molt xulo. 
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Llocs que m'agraden, doncs m'agrada 

molt aquesta vista, i no és tant confort 

sinó bellesa en aquest cas. Aquest 

quadre (carrer dels Llops) m'agrada 

moltíssim perquè l'artista ha aprofitat 

ben bé tot l'espai de la façana i l'entorn 

de la terrassa per fer la teulada... i el fet 

que s'estigui cremant la Seu, dius 

ostres... el trobo molt xulo. I des d'aquí 

veus les puntes d'aquells edificis, que 

això demostra que hi ha edificis molt 

xulos per aquí. I quan vens al matí i surt 

el sol per darrere la Seu, pica just als 

vitralls de les torres aquestes i queden 

il·luminats. Això són coses que si no vius aquí no te n'adones, perquè això són molts dies de venir 

aquí a les 8 del matí i sempre veure aquestes formes i tal. I després arribes aquí (plaça de la 

Reforma) i intentes no mirar-ho perquè l'imperi del ciment de Manresa ha fet mal. Que dius, si 

que ho han salvat amb les alzines aquestes, però realment creixen molt rares, no són alzines 

normals de bosc, estan esporgadades... 

Hi havia una època que venia quasi cada dia al 9 Caraques és un espai de molta tranquil·litat per 

mi. La plaça reforma sovint hi estic bé, però al passeig del riu no m'agrada perquè hi ha massa 

soroll. Hi he anat alguna vegada, però el soroll dels cotxes em molesta. 

 

PLAÇA D’EN CREUS, BAIXADA DELS JUEUS 

A mi aquests edificis m'agraden molt, tots tenen 80, 

90, 100 anys i són una Manresa esplèndida. Aquí a 

l'escola en català (carrer de les Piques) no sé què hi 

fan ara, però jo hi vaig fer com un taller de teràpia 

psicològica i fer un taller aquí, en un edifici així ho 

vaig trobar súper xulo. I ara que conec el que viu al 

tercer pis en aquest punt rodó també he estat a casa 

seva i és molt xulo. 

Aquest edifici (carrer de les Piques, cantonada 

carrer d'Arbonés) la gent d'Arran el van intentar 

okupar i no ho van aconseguir. Veig que ara està 

funcionant, és que estava buidíssim abans, i ara cerc 

que són tot pisos turístics, igual són pisos de lloguer 

normal, però crec que és de lloguer a curt termini. 

Mural de la Seu  cremant-se al carrer dels Llops, un element del 

barri que la Jana aprecia com un espai de bellesa. Foto realitzada 

per la Jana el dia 14 d’Abril. 

Nova plaça del carrer Na Bastardes, amb vistes dels 

edificis i la Seu que agraden a la Jana. Foto 

realitzada per la Jana el dia 14 d’Abril. 
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Quan el van intentar ocupar, rapidíssimament al cap de 30 minuts va venir la dona del propietari 

que és un milionari de Guinea dient que això era casa seva i no ho podien okupar i des de llavors 

ho han renovat. Fins llavors estava tot tancat i ara deu estar ple perquè és setmana santa. 

Clar, a més ara tots els carrers, amb això d'anar coneixent gent d'aquí, la mateixa noia que 

treballa al forn del millor pa de Manresa, al Montlló, la seva mare vivia com al pis de dalt de tot i 

es veu que el primer pis el té una persona que s'ha fet una piscina aquí al darrere. Aquí hi va 

haver unes èpoques que donant voltes per trobar pis buscava pisos amb molta il·luminació. Tota 

aquesta plaça a mi m'agrada molt, hi ha edificis que estan molt ben recuperats, el que és una 

llàstima és aquell que només és una façana, però almenys està ben conservat. 

El Coro Sant Josep (Baixada dels Jueus) no deixa de ser una casa burgesa d'aquella època, que 

ara ho té la colla de dins el bosc i fan el manteniment mínim que poden i és una casa xulíssima 

saps, bueno almenys s'aguanta. 

La gent de l'Ajuntament que van comprar la fonda Sant Antoni amb diners Europeus i crec que 

tot això (carrer Na Bastardes) seran oficines de l'ajuntament. Aquí (plaça del carrer Na Bastardes) 

ara es veu tot molt net, és bonic, van tirar un edifici que estava aquí i ara ha quedat aquesta 

placeta xula, i a mi m'agrada molt aquest perfil i es veu la Seu al darrere i la casa ben pintada. 

Aquí és l'última part de la meva vida des que estic al Cor INCONDIS, per la gent que no hi ha 

entrat mai és molt inhòspit, perquè és una paret molt gran i s'ha d'entrar pel carrer Amigant (Cul 

de sac de la plaça Major) que és com entrar a la boca del llop, però un cop hi ets i coneixes a 

tota la gent que està a l'Ateneu és un lloc molt xulo. I en parlem amb gent que diem que si entres 

estàs bé, però tota la gent que no té relació amb l'Ateneu... és un espai molt poc permeable, saps 

que vull dir? No és com una plaça que hi pots entrar i sortir, està tancat aquí i per entrar-hi has 

d'anar a l'Ajuntament i el carrer Sant Miquel que és xulíssim està molt poc obert i clar, hi ha hagut 

molts robatoris i és tot molt complicat de mantenir. És com una mica trist, que l'Ateneu funciona 

tan bé, però arribar a formar-ne part és un procés complicadíssim. 

 

CARRER DE SANT PERE, CARRER DE SANT MIQUEL 

Durant una època venia en el bar aquest, que abans era l'Aroma, que em va agradar molt quan 

el van crear, però deu fer anys ja. Clar va sortir primer aquest Aroma i després el del carrer 

Casanoves s'ha quedat tota la fama que diguem. Ara la noia que hi ha és llatinoamericana, però 

parla català, vull dir que molt bé. Però és un lloc molt xulo i m'agrada molt la terrassa que té cap 

aquí fora. L'espectacular d'aquest lloc és que si aquí si vens de nit, no sé per què ni com, el llum 

d'aquesta sala està obert i allà hi ha molts quadres, i és com una cosa misteriosa, i jo que ja sóc 

una senyora gran, això era Ca la Dibuixanta, que era la merceria més pija de Manresa, que tu 

venies a comprar fils, cremalleres, botons i tu li deies "mira tinc la roba d'aquest color, i necessito 

el botó més adequat que he de fer un vestit de casament" i et treia mil botons... era molt xulo. No 

sabria comprar aquestes coses per internet. 
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PLANA DE L’OM I CARRER DEL BORN 

Aquí a la Plana de l'Om quan jo era petita i fins no fa tant hi havia un rellotge i això era Ràdio 

Manresa i per mi era un lloc com la segona plaça Major. Clar, eren èpoques que estem parlant 

que només hi havia 4 ràdios i 2 teles i ja està, i aquí al rellotge de Ràdio Manresa era un lloc molt 

important. És un record que a mi em marca aquesta plaça i m'agradava molt, donava un aire 

important a la plaça.  

Per exemple jo vinc sovint aquí (espai Plana de l'Om) a conferències o xerrades i tal i és un espai 

molt xulo que tinc molt a prop de casa. Jo dic que poder anar al cine, a exposicions i conferències 

a 5 minuts de casa és un punt molt a favor del barri vell i de viure-hi. 

A mi el born (carrer del Born) sempre em fa pensar "Osti està aguantant, quants altres carrers no 

han aguantat... ", al final és gent de la teva edat que agafi el costum de comprar físicament, és 

com anar contra el món perquè clar, si teniu una mica de consciència suposo que l'esforç es pot 

fer. L'altre dia llegia un analista americà que diu que els llocs de treball de comerç al detall, de 

botigues petites són llocs de treball d'una mica més de qualitat que no els repartidors d'Amazon. 

Diu que s'hauria de tenir això en compte, que els llocs de treball que es creen en un cas i en l'altre 

no són equivalents. 

La Merceria Morell, un lloc important per la gent que cus o que li agrada comprar-se mitges 

bones, en llocs petits. Clar, aquesta és la història que m'imagino que en el món de la geografia 

també és important, la supervivència del petit comerç, que s'ha de fer l'esforç de dir, això no ho 

compraré per Amazon i ho compraré en una botiga d'aquí. Avui he llegit que el Shein fa més 

diners que H&M i Inditex junts, i sempre em surten anuncis quan busco coses a l'ordinador, i el 

que m'emprenya és que em posen coses que m'agraden i jo no he comprat mai res, no sé com 

s'ho fan per posar la roba que a mi m'agrada. 

Les Vegues (plaça Sant Domènec) és un bar súper xulo, sempre hi ha gent i et sents molt bé, 

però de tant en tant faig alguna cosa que els cambrers et diguin alguna cosa... bueno que fa que 

no sigui una fervent devota de les Vegues i per això vaig al Pardal, que la propietària sempre vol 

que xarrem més. 

Relacionant-ho en com em sento, clar on van abusar de mi i on em van fer mal i això era fora del 

barri Vell, jo vivia al Suanya. Aquí al barri només un cop em van tibar del bolso al carrer Hospital 

quan tenia 20 anys, però no ho recordo com a molt dolent, simplement mala sort. Jo recordo 

tenir molta por dels tios en general, però recordo que tenia una amiga que vivia al carrer Nou de 

Valldaura i ens posàvem per un carrer estret i l'acompanyava fins a casa amb 18-20 anys i 

recordo que jo tenia mola por, però elles més. Després amb 23 me'n vaig anar a Anglaterra i ja 

no vaig tenir experiències negatives i ja vaig anar superant la por. I des que vam tornar a viure 

aquí jo no tinc sensació de por, gens. Per mi és com un mite que s'autogenera i em fa molta ràbia. 

Quan la meva filla i el meu fill anaven al conservatori recordo totes les mares que deien que els 

seus fills no podien anar sols al conservatori a peu, perquè hi ha el mite aquest que s'enfoca 

sempre amb els nois joves i marroquins, que els veuen allà drets i jo sempre dic que si estan allà 
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drets és perquè a casa seva no hi estan bé i tenen una cultura que no els importa estar al carrer, 

i ara que sé que hi ha wifi a tot arreu i que sobretot a les places el wifi és més bo, s'entén 

perfectament que estiguin plenes. A més són gent que no diuen mai res, ni tan sols et miren, i les 

històries que m'explicaven les altres mares... és tot que ho tenim extern i racionalitzar-ho crec 

que ajuda una mica.  
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 9. ROSA 
 

Fitxa d’informació  

 

Rosa: En aquest barri ara només veus gent i gent i sempre hi ha roba, ja no conec a ningú. Aquest 

barri de davant no conec a ningú. 

Jo havia treballat en aquesta fàbrica, això era una vella fàbrica i llavorens el meu marit també hi 

treballava i aquí ens vam conèixer i ens vam casar, i quan ens vam casar, que era al 64 a l'agost 

i al cap de dos mesos ens van donar el carnet de però a tots dos, vam plegar, va tancar, va ser 

de les primeres que va tancar de fàbriques. Llavorens van anar passant els anys i aquest amo va 

deixar els talers i en el meu marit i un altre, i vam anar continuant treballant per nosaltres 

diguéssim, bueno va durar uns set anys. Quan vaig entrar feien roba de dues cares, reversible. 

Llavorens el meu marit i un altre ho vam agafar tot això i llavors vam tornar amb penes i treballs 

a fer una altra fàbrica. Tots dos van treballar. Molt, van començar amb 4 telers i llavors entre 

bancs i no bancs van anar fent, al final teníem 19 persones fixes. Llavons quan van venir els xinos, 

com que la roba era tant d'això, unes vànoves molt maques i amb 500 pessetes encara no, doncs 

allò ens va derrotar i no vam tenir feina i vam plegar. Jo llavors vaig anar a treballar a Sant Joan 
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fins als seixanta anys, perquè l'amo d'aquell es va quedar els telers nostres, perquè no quedéssim 

tan desgraciats, però hi vam quedar igual. A Sant Joan teixia, era teixidora i quan va ser els 

seixanta anys em vaig jubilar perquè tenia dues iaies a casa perquè les havia de cuidar. Que 

m'haguera jubilat més tard, als seixanta-tres, seixanta-quatre per poder cobra més, però que 

n'havia de fer d'aquelles dues dones? La meva mare i la meva sogra i estaven pobretes que 

s'havien de cuidar i fins que es van morir. Llavors és quan em vaig buscar, de tant temps estar a 

casa, em vaig buscar gimnàsia, activitats, i aixins va ser. Llavorens les meves filles que es porten 

10 anys, una de 56 i una de 46 (parla de les seves filles i els seus nets). 

Aquest pis era del mateix amo de la fàbrica i llavors va dir que tenia un pis molt gran que ens el 

llogava, perquè nosaltres teníem un pis a la fàbrica, però clar tot allò ho van ensorrar, el pis que 

vivíem nosaltres que ens van donar de la fàbrica pagàvem lloguer, però pagàvem molt poc. I 

llavors aquest pis el vam arreglar i ara clar, és grandiós per mi sola en tinc un tip (explica la 

distribució del pis). 

En el meu barri no m'ha passat mai res, ara a l'estiu, tenir els balcons oberts a la nit no ho faig 

mai, els tanco, m'estimo més passar calor, però com que el pis meu és molt gran, doncs obro a 

la cuina i del quarto de bany. I no agafo res de nit i si he de fer alguna cosa extraordinària la meva 

filla em torna a casa. 

 

Coneixença 

Entrevistadora: Amb quina freqüència utilitzes l'espai públic? Per quins carrers i places vas? 

Rosa: Jo surto cada dia i ho compro tot, jo compro al mercadal, al carrer Vilanova que hi ha el pa 

i una botiga de sabons naturals, hi ha un bar i també vaig a l'ingredient que té molta gent i a 

davant hi havia un lloc de fruita que ja va tancar, compro aquests puestus d'aquí. El pa el compro 

normalment a Sant Miquel que fa molts anys que hi vaig i també arreplego tots els pagesos a la 

plaça de l'ajuntament i també a una tocineria que hi compro el pernil dolç, llavors també hi vaig a 

la perruqueria. També vaig amb la Regina a comprar que té com una drogueria diguéssim 

d'abans, que ven de tot que hi compro bastant. Un cop al mes vaig a l'Aldi i al Mercadona que 

estan aquí baix però normalment vaig al mercadal i per aquí, bueno no n'hi ha gaires perquè n'han 

tancat moltes. I el Puigmercadal està tancant també, hi ha moltes parades tancades, però com 

que jo fa tant temps que hi vaig, vaig a les mateixes que anava, al peix, hi ha la carn... 

E: En fas més freqüència de dia o de nit? 

Rosa: A la nit no surto mai, en aquest carrer deu nos en guard, em fa molta por, jo més de les 

deu no. A vegades em diuen els nens "ja et vindrem a acompanyar si vas en algun puesto". 

E: En fas més freqüència durant els caps de setmana o entre setmana? 

Rosa: Bueno, el cap de setmana si, sortim amb una amiga un parell o tres d'hores, anem al 

passeig, pel carrer Guimerà o mira ens assentem dissabtes i diumenges. I els diumenges vaig a 

missa aquí a les caputxines que hi ha una església i ho fan a tres quarts de nou, ho fan d'hora eh, 
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llavors quan sortim de missa, anem a esmorzar allà al Cal Moliné un entrepà i un cafè amb llet i 

xarrem. I si tinc nens i la meva família, diumenge érem nou a casa i llavors no surto. 

Ús / Tipus d’activitats 

E: Quins tipus d'activitats realitzes a l'espai públic? 

Rosa: Anar a comprar. Al matí procuro no sortir gaire, com que he de fer el dinar del nen, i sóc 

gran i ja ho compro tot i tot ho guardo al congelador (explica què compra i coses que cuina). 

E: Amb qui fas aquestes activitats? 

Rosa: A la missa hi vaig sola, i les d'allà són del barri i hi ha dies que om quatre, hi ha dies que 

som vuit, hi ha dies que som dues... llavors jo vinc cap a casa o vaig a caminar, passo per aquí 

(plaça Montserrat), per allà (carrer d'Ignasi Balcells) i per la carreta Cardona. 

Identificació / sentiment 

E: Quin sentiment tens respecte al barri? O a algun espai en concret? 

Rosa: Mira de persones que pugui parlar en el barri només són dues o tres (explica qui són). Mira 

jo no he tingut cap problema de res, perquè aquesta gent cadascú a casa seva, jo tiro la meva 

persiana del quarto (explica les obres que van fer a casa). Jo sempre m'he sentit còmode en 

aquest barri, no tinc cap problema, jo fins a l'hora present no m'ha passat mai res, si he sortit, si 

he arribat a les onze o així, res, mai. Em diuen "oh! Per allà baix vius..." o jo hi visc, perquè tota la 

gent té por. Si tu veiessis l'estola de cotxes que hi ha aquí (conservatori) perquè a tota la canalla 

no els deixen anar sols, els venen a buscar. L'únic problema que he tingut és que el pis és gran, 

i que al barri hi ha moltes coses noves, aquí a la campana... la zona de Valldaura ara em pertany 

més a mi, però vaig allà al Selves i Carner perquè una amiga em va apuntar per anar a cantar i 

hi viu ella, jo el barri de Valldaura no el coneixia gens i vam cantar amb els Canta Grans (parla de 

les persones que van a cantar amb ella). 

E: T'identifiques amb el barri Antic? 

Rosa: És clar, però és això que del meu costat només conec el del primer pis i no el veig mai 

perquè fa de nit i de dia dorm i és clar jo al dematí no surto i ell se'n va a dinar a casa la seva 

mare i jo no el veig mai (explica com es van conèixer a la mare del veí). De dia jo faig el llit i me'n 

vaig, a l'habitació si no tens feina d'un dia que la netegis, jo a l'habitació no hi sóc mai. Perquè la 

neteja la faig jo, l'escala sí que la venen a fer però (explica com és la seva escala i parla de les 

veïnes). 

E: Com hauria de ser per tu un barri que et donés confort? 

Rosa: Home, m'agradaria que tothom ens comuniquéssim com abans, però ara és difícil eh, 

perquè tothom està molt tancat a casa seva, quasi tothom està molt tancat, jo de davant no 

conec a ningú. Jo aquesta plaça (plaça Montserrat) la trobo molt maca, hi ha arbres verds... no 

veig res per l'edifici dels jutjats i abans no hi era, i ens ho van tapar tot. 



Clara Cirera Castellà –Treball de Final de Grau   

LA PERCEPCIÓ DE LES DONES RESPECTE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI ANTIC DE MANRESA 113 

El carrer està molt brut, això sí que és avorrit! Perquè s'hi pixen gossos, s'hi pixen persones... 

(explica una anècdota), però a vegades he hagut de fregar el meu carrer perquè és brut. Aquí 

també és brut, però netegen una mica més perquè hi ha els jutjats, però el carrer meu és brut, a 

tot arreu del barri està brut eh. Els carrers no estan en condicions, els habitatges mira, n'hi ha 

que si i n'hi ha que no. 

E: Creus que és per la gent que hi viu o per la cura que en tenen des de l'Ajuntament? 

Rosa: Una mica per la gent, perquè hi ha containers i hi ha papereres que està tot ple, aquí 

perquè és els jutjats, perquè si no seria un vertedero. Jo normalment vaig a tirar la brossa i el 

plàstic vaig allà al Moliné, el què que els contenidors alts em van malament, com que soc baixa 

em costa, però jo sí que reciclo. 

Percepció 

E: Si haguessis de triar una emoció que definís el barri, quina triaries? 

Rosa: Home, jo és que és clar, una amiga que vivia al meu bloc que cosia i anava amb ella (parla 

de l'amiga). Amb el veïnat he estat molt de sort, jo estic bé, no tinc cap problema amb aquest 

barri, conec a molta gent, però hi ha gent... els del costat no em dirigeixen la paraula ni res, ningú 

diu res, fora aquests que conec. 

Compromís 

E: Participes en algun col·lectiu, entitat o associació? 

Rosa: Tinc això d'aquí a Sant Egidio, però això que vaig a gimnàstia i cantar és lloure, bueno 

cantar vaig allà al Selves i Carner, que els que ens ensenya a cantar va a molts llocs. A 

l'associació de veïns del barri antic hi havia anat a fer gimnàsia, però com que la feien molt d'hora 

i jo aguantava el nen de la meva filla gran vaig haver de plegar, llavors una meva amiga em va dir 

perquè no t'apuntes en aquell de l'ajuntament? I si, si algun curs vaig anar a fer a l'ajuntament a 

la Renaixença, allà a l'escola que havia anat jo (parla de les escoles que ha anat). 

E: Tens relacions socials dins el barri Antic? 

Rosa: No gaires, com et deia Sant Egidro perquè jo havia anat de joveneta que sóc catòlica aquí 

a Sant Francesc, llavors ho van posar a Crist Rei, i clar allò a crist rei i jo viure aquí ja no hi feia 

activitats, anava a missa però a fer activitats no. Quan va venir aquest de Sant Egidro jo ja estava 

a un altre puesto i aquí com que hi havíem treballat nosaltres i ho van arreglar, però ho van deixar 

molt deixat i van entrar drogoaddictes i es van emportar tots els vàters i ho van deixar tot 

destrossat. Llavors la meva filla com que vivia aquí va anar trucant a l'ajuntament i va dir "feu el 

favor, que un dia calaran foc" perquè estava fatal. I l'amo ho va tancar tot i quan van venir aquests 

ho van arreglar tot i ara fan classes pels nouvinguts i la meva filla també dona classes, perquè 

ella sap anglès i francès. 
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Walking Interview 
L’entrevista de la Rosa va començar a la plaça Montserrat atès que ella hi viu molt a prop, en 

aquest aplaça, que representa un espai de confort per la Rosa i on hi ha passat gran part de la 

seva vida ja que treballava a l’antiga fàbrica tèxtil, s’hi va fer l’entrevista personal i la cartografia. 

Per fer la ruta vam anar pel carrer d’Ingasi Balcells on la Rosa va explicar que on ara hi ha la 

plaça de la Música, quan el conservatori encara era una fàbrica tèxtil, hi havia els pisos dels 

treballadors de la fàbrica. Seguidament vam girar pel carrer Sant Francesc i vam passar per la 

plaça Gispert on hi ha el bar el Pardal on hi va de tant en tant a fer el cafè. Vam pujar pel carrer 

Vilanova, un dels carrers on la Rosa sempre hi va a comprar en diferents establiments. A 

continuació vam girar pel carrer de la Muntanya, on va aparèixer el tema de la neteja a causa de 

la pudor que la Rosa va remarcar que sempre hi era en aquella zona. Vam arribar al convent d 

eles Caputxines, un espai que la Rosa freqüenta cada setmana i on s’hi fa una gran part de 

socialització. Seguidament vam seguir pel carrer Talamanca fins arribar al passeig de la 

Rpeública, on hi ha un forn de pa on van sovint amb les amigues quan surten de missa. Vam 

seguir fins a la plana de l’Om, un punt de trobada per la Rosa, i vam seguir pel carrer nou i fins la 

plaça Sant Domènec, on es va acabar el recorregut de la Rosa. 

 

 

 

 

ROSA 
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PLAÇA MONTSERRAT I CARRER D’IGNASI BALCELLS 

Aquí hi ha molts marroquins, no sé si és el barri que n’hi ha més, però mira, avui ho han posat tot 

molt bé perquè és l’últim dia del Ramadan i ho han arreglat bé eh (se sent música i es veu la plaça 

plena de taules i cadires. Ens trobem amb un conegut de la Rosa).  

Veus aquí (plaça de la Música) hi 

havíem viscut nosaltres, tot això és nou 

i abans aquesta plaça estava plena dels 

pisos de la fàbrica. 

Aquí fan la festa major a l’agost, però jo 

no hi he vingut mai a la nit eh, però 

durant el dia si fan coses sí. S’omple 

molt de gent, però ja no surto a la nit, 

no en tinc ganes, són anys eh... 

Mira aquí hi havia un pati molt maco 

d’una senyora que vivia aquí (parla 

sobre  la senyora).  

 

Aquí hi ha moltes cases que sembla que no però hi viuen, hi ha alguna botiga i la gent hi viu. Tot 

això és molt vell i això també era ple de tot abans. Veus aquí a vegades passo pel carrer 

Campanes o a vegades per allà (carrer de Sant Francesc), tot això és el meu barri i m’agrada, 

m’hi sento bé. Mai m’hi ha passat res i la gent em diu “per allà vius...” o, bé hi haig d’anar, molta 

gent tenen por. Ja et dic, tota la canalla ve amb cotxe, perquè tenen por o perquè venen de lluny, 

també pot ser que vinguin de lluny. Però jo veig pares que els porten i s’esperen eh, deuen tenir 

por, ja et dic, els dies que hi ha el conservatori està ple. Jo vaig segura, jo vaig segura la veritat, 

prou feina en tindria, jo vaig a comprar, cada dia, per anar al Selves i Carner passo per aquí, per 

anar al carrer del Cos també i al carrer Magnet i vaig pujant. 

 

PLAÇA GISPERT, CARRER DE VILANOVA I CARRER DE LA MUNTANYA 

Allà (carrer de les Barreres) van tombar uns pisos i ara hi ha una plaça. Home, a mi em sembla 

que està bé, si les cases són tan velles... no hi vivia ningú ja, és clar. Aquí als pisos de per aquí 

eren d’un convent de monges que venien a Manresa a treballar.  

Aquí al Pardal hi vaig a parlar, la conec amb ella (a la propietària) però no em poso ni a dintre ni 

a fora, no sóc de seure. Home,  si anem amb una colla o fan alguna cosa aquí i anem a veure sí, 

però a qui dintre hi he entrat a fer cafès i prou.  

Plaça de la Música des del carrer d’Ignasi Balcells, on la Rosa 

comenta que abans hi havien els pisos de la fàbrica, ara el 

conservatori de música, on vivia amb la seva família. 
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Aquí a l’estanc també conec a la noia (entra a saludar i parlem. La dependenta es queixa de la 

falta d’aparcaments i de la falta de seguretat al barri. Marxem i la Rosa parla d’ella). Ja et dic, 

veus, tot això és tancat (locals del carrer Vilanova), aquí vinc a comprar els sabons aquells que 

et deia, aquí hi havia un bar que fins ara que també està tancat.  

Mira aquest carrer (carrer de la Muntanya) que sempre fa pudor a pixats, que dona allà a les 

caputxines, passem-hi, jo alguna vegada si que hi passo, que hi ha una dona que viu allà al carrer 

d’Arbonés i em diu sempre “No hi passis per allà, que aquest carrer et pots trobar alguna persona 

i et pot d’això...” ai mare, no m’ha passat mai res a mi, no m’he trobat mai amb res jo. 

 

CARRER DE TALAMANCA I PASSEIG DE LA REPÚBLICA 

Mira aquí hi ha les Caputxines, que l’han 

arreglat i estava molt d’allò, però tots 

aquests pisos són nous, aquí però no hi 

passa gaire la gent, no hi ha botigues, jo 

quan hi passo per anar més ràpida i fer 

drecera. Ara està tancat però mira que 

és maco eh, entrem per aquí amb 

aquesta entrada, que maca eh. Ens 

veiem amb les amigues i després anem 

a prendre algo. Aquí ensenyen també 

de comunió (parla sobre els nebots que 

han fet la comunió). 

Aquí hi ha un Charter, llavors jo vaig a comprar aquí, molt. Ho tinc a prop amb aquest carrer 

(carrer de Talamanca), amb el carro i au. (ens trobem amb una coneguda de la Rosa). Mira allà 

hi ha el Cal Moliné que anem sortint de la missa que et deia, sortim d’aquí, totes som grans i au, 

cap allà.  

Jo trobo que a mi no m’han discriminat mai, ara n’hi ha que si, però jo no he tingut cap problema, 

jo com que xarro tant no tinc cap problema. Com que vaig amb les amigues que totes som dones, 

totes tenim la mateixa edat i totes som vídues, per tant parlem de tot igual. El meu marit va morir 

amb 66 anys desprès de plegar de la fàbrica, i també era diabètic, es troba a faltar. Però sola no 

m’hi trobo jo de sola, perquè amb les nenes cada dia truquen “què et fa falta mama” diuen.  

 

PLANA DE L’OM, CARRER NOU I PLAÇA SANT DOMÈNEC 

Jo sempre volto, conec a molta gent si. A la plana de l’Om s’hi està bé, en aquests bancs alguna 

vegada ens hi assentem a la tarda, una estona, també quan ens esperem que ve aquella noia de 

les Escodines que puja per l’ascensor, és un punt de trobada, aquesta plaça i quasi totes. Aquí 

La Rosa davant les Caputxines, per ella, un gran espai de 

socialització. Foto pròpia. 
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ja hi ha una mica més de vida, hi ha 

botigues... però d’ençà que hi ha aquell 

Charter hi ha molta gent, les botigues fan 

que vingui més gent és clar. Bueno, però 

n’hi ha que han de tancar eh.  

Però al barri antic sempre hi fan fires, 

sempre ho fan aquí, als altres barris no 

fan tant no. Però mira crec que 

l’ajuntament no fa gaires coses tampoc, 

posen algunes llums... saps que passa, 

també posen plantes i torretes, que està 

bé, però les han de treure a la nit perquè 

les roben. (ens trobem amb un conegut 

de la Rosa, hi parla).  

No sé que hauria de fer l’ajuntament per millorar el barri, jo al carrer meu el tema dels embussos 

el dia que hi ha les classes, no es pot anar per aquell carrer, has de pujar i baixar, pujar i baixar, 

però bueno. Aquest carrer (carrer Nou) està prou net, hi ha molta gent que hi passa. 

Una cosa que hi ha moltes cases buides, els locals van canviant també, no duren gaire, van 

tancant i obrint, canviant d’amos... quan jo era més jove la zona del conservatori, quan hi havia 

la fàbrica hi havia més vida, aquell carrer que hem vist buit (carrer de les Barreres), abans estava 

ple de cases si, però la meitat els van haver de tirar a terra perquè eren velles. 

Jo a l’edat meva ja no sé que poden fer per millorar el barri, jo crec que s’hi hauria d’implicar una 

mica més l’ajuntament, però quan van fer la nostra plaça (plaça Montserrat) el conservatori no 

pagava, els jutjats no pagava, ens va costar mil euros i clar, l’església tampoc pagava perquè 

estava tancada. Nosaltres vam haver de pagar nou-cents amb algo, no sé si tots els veïns van 

pagar però jo vaig haver-ho de fer, ho va dir l’ajuntament. I és clar, a la placeta abans hi havia 

pàrquing gratuït, i ara no poden aparcar i han d’anar a aparcar a baix (es troba a una coneguda). 

Aquí a la plaça Sant Domènec hi vinc força, quan hi ha les fires com avui (es realitza la fira 

#TuFasManresa), aquest matí hi he donat un vol, però anava carregada amb el carro de la 

compra.  

 

  

Plana de l’Om. Un espai de trobada per la Rosa i les seves 

amigues. Foto realitzada per la Rosa el dia 01 de maig. 
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 10. AIDA 
 

Fitxa d’informació  

 

 

Coneixença 

Entrevistadora: Amb quina freqüència utilitzes l’espai públic? Per quins carrers i places vas? 

Aida: Diària, per anar a l’insti a les Escodines passo per allà sota la Seu, les piscines... visc al 

prop del Caraques que hi vaig bastant, al Toni’s, Las Vegas algun cop... al Charter del passeig 

de la República també hi vaig. 

E: En fas més freqüència durant els caps de setmana o entre setmana?  

Aida: Cada dia igual realment. 

E: En fas més freqüència durant el dia o la nit?  

Aida: Durant el dia, durant la nit no em moc tant. Quan em moc a la nit seria la Seu, la plana de 

l’Om, carrer del Born, Sant Domènec...  

Ús / Tipus d’activitats 

E: Quins tipus d’activitats realitzes a l’espai públic? 
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Aida: Faig servir els carrers per desplaçar-me cap a llocs concrets o a la feina, però també faig 

molt oci. A la plana de l’Om, Sant Domènec i la Seu hi estic bastant, asseguda i això. Ah, i a 

Puigmercadal també hi estic molt. 

E: Amb qui fas aquestes activitats? 

Aida: Normalment amb les meves amigues o sola. 

Identificació / sentiment 

E: Quin sentiment tens respecte el barri? O a algun espai en concret? 

Aida: El meu barri per mi és bàsicament aquesta zona que és per on em moc més. Sé que no és 

el millor barri de Manresa però és així i ja està, hi ha gent que te por d’anar al barri Antic, però jo 

no, és el meu barri. Però clar, depèn de la zona, per exemple el carrer Sobrerroca és un carrer 

que de dia hi puc passar perfectament, però de nit intento no passar-hi perquè no “se cuece 

nada bueno”. A la Seu si estigues amb amigues vale, però sola no hi estaria per exemple un 

dimecres, un dissabte potser si perquè hi hauria més gent.  

El sentiment... no és de por, és el meu barri, és de confort i confiança la major part del temps. 

E: T’identifiques amb el barri Antic? 

Aida: No ho sé... si crec que si, perquè realment no m’agradaria viure a cap altre barri de  

Manresa, m’agrada viure al barri Antic perquè està a prop de tot. 

Percepció 

E: Com hauria de ser per tu un barri que et donés confort? 

Aida: Físicament, l'espai m'agrada com és, no el canviaria, potser algun carrer més ample. El que 

canviaria... és que els homes del barri és com "what the fuck" i és veritat que aquest barri hi ha 

molta "xusma", però a mi m'és igual, no hi interactuo, però sí que és veritat que tampoc em fa 

gràcia. Hi ha algun col·lectiu de persones que si que em poden fer sentir més insegura i no en 

sóc gaire conscient perquè ja m'hi he acostumat i que realment si aquest col·lectiu no hi fos o si 

hi fos d'una altra manera em sentiria millor. 

Una altra cosa és que li falta molta vida en aquest barri, en plan, és un barri bastant trist, que ja 

m'agrada eh, està bé, però molts cops les festes sempre són en plan "si barri vell, súper guai!" 

però que realment no és així, li falta vida, hi ha molts pisos buits que s'hi podrien fer coses, 

rehabitar una mica el barri. No fa falta pintar tantes façanes, sinó que s'arreglin. 

Espais verds... no hi ha res, només hi ha la Seu, però tampoc sé on es podria posar espais verds, 

però a vegades és el simple fet de posar més arbres. 

E: Si haguessis de triar una emoció que definís el barri, quina triaries? 

Aida: Tristesa, però no té per què ser dolent. Crec que és un barri trist perquè és vell, és com 

melancòlic, però ja està bé, a mi m'agrada que sigui així. 
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Compromís 

E: Quin nivell de compromís creus que tens amb el barri? 

Aida: No, la veritat és que no. Però si que és veritat en algun moment volia entrar a Acció Lila, 

però realment no és pel barri en concret. No tinc aquesta mena de compromís, però potser si 

que és un compromís més intern, del fet que aquest és el meu barri. El que faria és que estigués 

més net, està guarro tot. Jo crec que està així perquè no és un barri nou, i és com que quan veus 

una cosa gastada li perds el respecte, llavors penso que potser és molt això. En general tots els 

carrers però més el barri vell. 

E: Tens relacions socials dins el barri Antic? 

Aida: Tinc totes les relacions aquí, tant d'amistat com de família. I als altres barris si hi vaig és 

perquè sí. Si què és veritat que una amiga viu com a l'altra punta de Manresa i ens movem una 

mica més, i a mi tampoc m'agrada estar sempre al mateix lloc tampoc, però generalment és al 

barri antic. 

 

Walking Interview 
L’entrevista de l’Aida va començar a la plana de l’Om ja que casa seva s’hi troba molt a prop, 

aquí és on es va dur a terme l’entrevista personal i la cartografia social. Seguidament vam baixar 

pel passeig de la República, un espai on s’ubica un supermercat on s’agrupa un col·lectiu de gent 

concret que a vegades incomoda a l’Aida. Vam arribar a la plaça de la Reforma on hi ha el bar 9 

Caraques, un espai que l’Aida freqüenta des de petita i que hi sent un gran confort. Seguidament 

vam pujar a la Seu on em va ensenyar el seu racó preferit, un lloc una mica elevat per a veure el 

que passa i on toca el sol a la tarda, per l’Aida un lloc de calma i tranquil·litat. Vam baixar cap a 

la plaça d’En Creus i vam seguir per la baixada dels Jueus, el carrer Na Bastardes i el carrer de 

Vallfonollosa fins arribar al carrer Santa Llúcia, un carrer que l’Aida associa un mica amb la por i 

la incomoditat, segons ella, per idees i estereotips que se’l hi han imposat i no perquè li hagi 

passat mai res a ella personalment, ho relaciona amb una visió molt racista del barri, ja que “és 

un carrer on hi habiten molts musulmans”. A continuació vam arribar a la baixada dels Drets, un 

espai on l’Aida remarca la presència d’homes que l’ocupen i afegeix que la reforma que se’n va 

fer al 2017 li transmet més comoditat. Finalment vam girar per la travessia dels Drets, un espai 

on l’Aida diu que no hi passa ningú a no ser que s’hi visqui, perquè no hi ha ni comerç ni activitats 

a fer. 
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PLANA DE L’OM, PASSEIG DE LA REPÚBICA I PLAÇA DE LA REFORMA 

A vegades a Puigmercadal el fet que hi hagi tanta policia al barri és com... em sembla súper 

hipòcrita realment perquè estan fent voltes per "A veure si trobem el que ha robat o el borratxo 

aquest", però no estan mirant al barri a les dones que estan assetjant per exemple. Serà que no 

ha passat cops que venen aquí, es paren i tiren algú al carrer súper bèstia i que no estava fent 

res o potser ha fet algo, però no fa falta. Estan pendents de veure qui pillen fumant-se un porro i 

això. Es perd totalment la funció de la policia i que està tota l'estona aquí, al barri. A altres barris 

sí que hi ha policia, però no tanta, se centra tota aquí i em fa ràbia perquè per exemple a 

Puigmercadal hi ha molta policia i ja no per res, a mi m'agobia. El fet que hi hagi tant policia fa 

que em senti més insegura que segura a dins del barri. 

Aquest barri és com el típic barri que intentaries evitaries passar de nit, el que passa és que jo hi 

he de passar perquè hi he de passar. La zona del Charter per exemple, és com que s'ajunta el 

col·lectiu de persones que ningú els hi fa cas i no és perquè em molestin o jo a ells, convivim en 

el mateix espai, però a vegades és això, si hi ha tota aquesta gent aquí vindrà més la policia... 

També hi ha molt jove al barri Antic, però alhora hi ha molta persona gran, el que passa que la 

gent gran està o sempre als bars o a comprar algo. La gent gran que està als bars em posen 

força incomodes perquè acostumen a ser els típics "maromos" de 65 anys que es van a fer la 

birra i es dediquen a mirar qui passa, a mi no em mola perquè estic passant no cal que estiguis 

pendent de qui passa (ens trobem a la seva mare). 
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A mi el que potser m'incomoda més del barri 

Antic i una mica a Manresa, és que tothom està 

molt pendent dels altres i és com que tothom 

mira qui passa, com passa, què porta, què fa, 

amb qui va... ho noto molt, em fa sentir 

incòmode per això m'agraden més les zones del 

barri que puc estarà més sola i tranquil·la com 

a moment de desconnexió. 

El 9 Caraques és un bar on em sento força 

còmoda, hi vinc amb amigues perquè és molt 

més tranquil que altres parts del barri. Jo en 

viure aquí al costat em coneixen els del bar, i 

coneixen els meus pares, és el bar de sota me 

casa literal, llavors és com que sempre m'he 

sentit bé i sento que si hi ha qualsevol problema 

per aquí, li puc anar a dir als cambrers del 9 

Caraques. 

 

LA SEU I LA BAIXADA DELS DRETS 

Aquí a la Seu... és com que està al costat de me casa, 

però no, des d'aquí a les escales de la Seu es veu la 

façana de casa meva, llavors sempre em poso allà a la 

porta del Cau, que em transmet confort, estic sola, 

escoltant música... és com que jo veig el que està 

passant, però des d'allà no em veuen, o sigui sé que em 

poden veure, però és com que estic allunyada de tot i ho 

veig tot amb la distància, és com relaxant aquell espai i a 

la tarda sempre li toca molt el sòl. (ens creuem al seu 

pare). 

Per exemple allà baix, entre la reforma i el camí dels 

corrals, és una zona que no m'agrada gens. Aquí al barri 

assetgen molt tota l'estona a totes hores, vagis on vagis i 

facis el que facis, si ets una dona t'assetgen i aquí és una 

zona on s'ajunta molta gent que em fa sentir molt 

incòmode i llavors per aquesta zona no hi passo gaire. 

9 Caraques, el bar de la plaça de la Reforma i de sota casa 

de l’Aida, des de petita que hi freqüenta i s’hi sent 

còmode. Foto realitzada per l’Aida el dia 01/05. 

La porta del Cau, un espai tranquil i de calma 

per l’Aida. Foto realitzada per l’Aida el dia 

01/05. 
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Però realment no hi ha més zones que eviti en el 

barri, perquè si penso que és el camí més ràpid m'és 

igual, aniré per allà encara que em senti més o 

menys insegura. Els factors que em fan sentir 

incòmode crec que passen a tot arreu, no només al 

barri Antic, però potser en aquest barri és on més es 

coneix que passin, que potser als altres barris també 

passa, però no se'n parla gaire. 

Tema habitatge està fatal, està ple de pisos buits que 

no tenen ni llum, ni aigua; que estan fatal bàsicament 

i acaben sent ocupats, totalment normal i se'ls fa fora 

de forma, en plan, bastant violenta. Els edificis del 

costat de casa meva estan okupats, i l'altre dia vaig 

sortir al balcó i hi havia dos homes que estaven 

parlant d'okupar un altre pis nou i clar, i ja dona 

perquè la gent pensi "que no entrin a me casa". Això 

també és una merda perquè crec que hi hauria 

d'haver una consciència en general sobre l'okupació 

perquè no n'hi ha i penso "a qui li importa que okupin uns pisos buits que ningú està fent servir, 

ni tan sols l'Ajuntament?" perquè de fet, molts pisos d'aquí estan comprats per l'ajuntament 

perquè volien fer no sé què i no han fet res. Tot i això, hi continua havent un odi a aquest col·lectiu 

de persones perquè no volen que entrin a casa seva, tot i saber que no entraran perquè entraran 

a una casa que estigui buida. També és veritat que hi ha més d'un pis que es passa droga, i la 

gent diu "és un barri horrible" però aquestes coses depèn d'on estiguis posant les veus, perquè 

jo les sé, però no ho he vist mai, i a altres barris potser també passa, però com que no s'ha dit 

res i no es veu, és com si no passés. 

El carrer Santa Llúcia és un carrer que potser sí que fa una mica de mal rollo, en plan, ja per la 

fama que té el carrer, no perquè m'hagi passat res, com la baixada dels Drets. Però per exemple 

a la baixada dels Drets sí que algun cop que he passat és com mh... no m'hi sento bé perquè 

està ple de tios que cosifiquen moltíssim i que estan allà pendents tota l'estona. També crec que 

hi ha molt racisme sobretot cap a aquest barri perquè és on hi viu més gent musulmana, llavors 

és com que a Manresa ningú ofereix recursos, però tant a gent musulmana com catalana i només 

es parla de la gent musulmana que no té recursos i fa ràbia perquè clar, augmenta més el racisme 

i la mala visió cap aquest barri. Per exemple hi ha carrers que viuen més musulmans com pot ser 

el carrer Santa Llúcia que agafa una mala fama que flipes només per això. I jo mateixa és el que 

et dic, em fa cosa, o sigui hi passo perquè hi he de passar i cap problema, però ja passes amb 

por, quan realment no m'hi ha passat mai res i és només perquè hi ha musulmans. 

Zona de la Seu que provoca inseguretat i 

incomoditat a l’Aida a causa de la gent que la sol 

freqüentar. Foto realitzada per l’Aida del dia 01/05. 
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Al final només es parla del barri Antic per les 

festes que es fan de quan és festa Major o algun 

concert o alguna cosa i les zones de comerç, i 

deixes tota una part del barri abandonada que 

cau a trossos i a ningú li importa. Aquí si no hi 

has de passar perquè hi vius o que has d'anar a 

casa teva no vens a fer res, no hi ha molta vida. 

És un barri trist, és un barri abandonat. 

La baixada dels Drets l'han fet nova i amb 

aquesta part sí que m'ha fet sentir més segura. 

Abans quan estaven posades les escales 

aquestes, era com molt més fosc, per començar 

i no convidava a passar. Ara ja hi ha llocs on puc 

seure, on puc fer alguna cosa, abans eren unes 

escales que havies de passar i punto i que 

s'ajuntava molta gent i que feia encara més 

incòmode passar. 

 

 

i   A n t i c   

Baixada dels Drets, un espai que segons l’Aida està 

ocupat per un col·lectiu de gent, sovint se sent incòmoda 

al passar-hi. Foto realitzada per l’Aida el dia 01/05. 
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C a r t o g r a f i a   s o c i a l 
 

 

 

Aquest annex compta amb una cartografia social a partir de la base dels carrers i places del barri 

Antic de Manresa que han realitzat totes les dones entrevistades, un total de deu. Per unes 

banda, aquesta metodologia pretén veure de forma directa els carrers que més freqüenten les 

dones entrevistades al fer els seus recorreguts diaris o setmanals. Per altra banda, veure els 

punts relacionats amb el perill o la incomoditat per diversos factors (cosificació, intimidació, falta 

de zona verda, llocs bruts, experiències dolentes...) així com també els punts o zones on les 

entrevistades es senten a gust, còmodes, tranquil·les ja sigui soles com amb altre gent.  

Així doncs es segueix un codi de colors, on els carrers i places usats freqüentment 

(independentment de la sensació que provoquin) es troben marcats amb verd; les zones o punts 

amb sensacions incòmodes, de perill etc. es veuen reflectides amb el color vermell; finalment 

amb blau es marquen aquells llocs còmodes, agradables de familiarització etc. 

Aquest exercici de mapificació ha estat la base per la creació de cartografia i el compliment de 

diversos objectius.  

2 Annex  
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ONA   
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SAM   
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ABRIL  
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OLIVIA  
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EVA        
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BRUNA 

Tornar a escanejar - error   

BRUNA 

Socialització 
Socialització 

Socialització 

Socialització 

Llocs de pas tranquil 

Llocs de pas tranquil 

Lloc de compres, mogut 

Socialització 

Casa 

Descans 
Descans 

Descans 

Incòmode, fosc, 
no hi ha ningú, 

olor a pixat 

Mal il·luminat, no 
hi ha ningú, llarg 

i estret, mala 
olor, sense 
escapades 
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Escanejar  

LINA 
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JANA 
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ROSA 
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AIDA 
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I n s t a m a p s  
 

Instamaps és una aplicació web que permet crear mapes online, d’ús obert i gratuït que va ser 

creada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), concretament pel grup de 

desenvolupament GeoStarters,.  

En aquest annex tercer s’inclou doncs, una mostra del projecte d’Instamaps que s’ha creat a 

partir de les Walking Interviews. Aquest consta de la recollida i digitalització de tots els deu 

recorreguts que s’han dut a terme, així com també la recollida de les sensacions i percepcions 

que les entrevistades tenen en diversos espais del barri i les fotografies que van realitzar durant 

l’entrevista. 

La base de dades creada per al projecte compila una sèrie d’atributs i es troba disponible de 

consulta i descàrrega a la web. Pel que fa a les rutes, s’integren dades com la longitud i la persona 

entrevistada que li correspon, així com també el punt d’inici i el punt final. Pel que fa a les diferents 

sensacions, aquestes es despleguen en vuit tipologies; espais de confort, que se’n registren un 

total de tretze punts; espais de socialització que se’n registren deu; espais de reivindicació que 

se’n registren tres; espais de calma que se’n registren cinc; espais de perill que se’n registren 

set; espais dominats per un col·lectiu que se’n registren quatre; espais d’incomoditat que se’n 

registren deu; i finalment espais amb sensacions contràries que se’n registren sis.  

Per una banda, els punts de sensació o percepció apleguen la descripció que en van fer les 

entrevistades, així com també el nom del lloc o zona en qüestió i una imatge del Google Maps 

per facilitar la contextualització. Per altra banda, les imatges adjuntades també compten amb una 

descripció per part de les entrevistades. 

Això doncs a continuació es presenta un petit recull del projecte que es pot consultar i 

descarregar seguint l’ enllaç: -------  - - -- - - - - - - - ----------- - - - - - - - - - - - 

https://www.instamaps.cat/instavisor/2a1dcf9cdf7dc706ba2a360edca90b65/Walking_Interviews.html

3 Annex  
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IMATGE INICIAAL DEL PROJECTE - RECORREGUTS I PERCEPCIÓ DE LES DONES RESPECTE EL BARRI ANTIC DE MANRESA   
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EXEMPLE DE LA INFORMACIÓ ADJUNTADA A UN DELS PUNTS FOTOGRAFIATS  
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EXEMPLE DE LA INFORMACIÓ ADJUNTADA A UN PUNT CATEGORIITZAT COM A ESPAI DE CONFORT 
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E n t r e v i t e s   a   p r o f e s s i o n a l s  
 

 

 

 

En aquest annex quart s’adjunten les transcripcions i resums de les entrevistes a dues 

professionals de l’àmbit com són la Claudina Relat, regidora del Centre Històric de Manresa i la 

Cristina Cruz, regidora de Feminisme. 

Per una banda, les entrevistes han ajudat en gran mesura per a la redacció de la contextualització 

de l’àmbit d’estudi i també, per conèixer la situació sobre les actuacions que s’estan duent a 

terme tant al barri Antic, com al conjunt del municipi, i els projectes futurs, així com també per 

conèixer quines són les polítiques feministes i LGTBI que s’han estat portant a terme i quins 

afectes han tingut sobre la població. També han permès una visió de la complexitat de la posada 

en pràctica de les teories que han estat estudiades en aquest treball.  

4 Annex  
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ENTREVISTA A LA CLAUDINA RELAT, REGIDORA DEL CENTRE HISTÒRIC DE MANRESA 

 

 

 

 
L’entrevista no va ser enregistrada, es 

presentarà a mode de resum i aspectes clau 

parlats durant l’entrevista, tot i que amb 

diversos apunts de frases literals de la 

Claudina que van ser anotades en el moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

• No totes les dones són iguals, importància de buscar un grup motor adequat per tal de que el 

maping estigui ben fet i sigui representatiu de la diversitat de dones que existeix en els barris. 

• “El que té l’urbanisme de gènere que no tenen els altres, la resta de coses que fem amb 

l’urbanisme es fan amb el cul a la cadira, assentats davant de l’ordinador i això és horrible, 

aquest món s’ha de trepitjar i en canvi, aquest (urbanisme de gènere) és un urbanisme de 

d’escoltar els demès, i fer-ne un plànol, però el plànol ve al final.” 

• Importància de l’escolta activa a la població, el procés de participació és clau per entendre les 

necessitats i poder aportar solucions adequades per tothom. 

• No es tracta de fer estudis de la ciutat per omplir pàgines en el planejament, s’ha de redactar 

tot amb un punt de vista de gènere i a partir de les demandes i escoltes dels ciutadans. 

• Projecte de la demarcació central amb 150 col·legiats amb un grup de WhatsApp amb 60 dones 

on s’està treballant el tema d’urbanisme de gènere,  protocol contra violència de gènere i s’està 

demanant que es canviïn les clàusules de l’obra pública i que les constructores tinguin el 

protocol de violència de gènere aprovat i un pla d’igualtat, es comença a incentivar la 

contractació de dones professionals en tots els àmbits. 

• Estudi metadades del Centre Històric del grup de 300.000 km/segon, on es tracta el tema 

d’habitants, evolució del creixement de població, densitat, tendència global dels habitants, 

pèrdua de població en àmbits concrets (problemes d’accessibilitat que fan marxar a gent gran), 

edats (el centre històric es troba més rejovenit que la resta de Manresa), renda (gran diferència 

segons l’ubicació), rehabilitació, regim de propietats, qualitat del parc edificat, habitatge buit, 

consum CO2 entre d’altres, aparcament, aparcament per discapacitats (on s’ha de tenir en 

compte el desnivell), oportunitat de mobilitat activa, espais lliures,  evolució de l’espai públic 

(que falta un nivell més elevat d’equipaments), activitats ocasionals o activitats diàries, entre 

d’altres aspctes.  

  

Entrevistadora Clara Cirera 

Entrevistada Claudina Relat 

Data 28 de març 

Lloc Centre Històric de Manresa 

Durada de l’entrevista 1 hora 

Punts clau de l’entrevista • Urbanisme feminista 

• Processos participatius 

• Situació del Centre Històric 

• Estudi metadades 

Fitxa 



Clara Cirera Castellà –Treball de Final de Grau   

LA PERCEPCIÓ DE LES DONES RESPECTE L’ESPAI PÚBLIC DEL BARRI ANTIC DE MANRESA 142 

ENTREVISTA A LA CRISTINA CRUZ, REGIDORA DE FEMINISME I LGTBI DE MANRESA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistadora: Actualment quines polítiques s’estan portant a terme per tal de fomentar l’equitat 

entre els diversos col·lectius de Manresa? Quins són els resultats obtinguts? 

Cristina Cruz: Ui, s’estan portant a terme moltes polítiques, moltíssimes polítiques. Primer de tot 

posar en valor una miqueta tot el pla d’igualtat que s’està portant a terme aquí a la ciutat no? I 

posar davant de tot, la prioritat de treballar la igualtat en la nostra ciutat no? Començant des de 

les persones polítiques fins desprès el pla d’igualtat i llavors baixar-lo a diferents nivells de 

l’ajuntament. Llavors es treballa en diferents línies eh. Treballa la promoció de la igualtat, tot el 

tema de la violència masclista i llavors el reconeixement de les dones de la nostra ciutat o d’arreu 

en els diferents àmbits de la vida no? Perquè durant molts anys les dones hem estat 

invisibilitzades i llavors ara ens toca aquesta feina d’anar recuperant dones que ens diferents 

àmbits, a la cultura, la ciència, a les tasques de cura, en diferents sectors tota la feinada que hem 

fet. Per exemple l’altre dia vam fer un reconeixement de les dones que havien treballat a la fàbrica 

nova, que van fer la primera vaga laboral de tot Espanya, doncs fer aquest reconeixement a 

aquestes dones i tota la feina que havien fet. 

Llavors també treballem molt tot el tema de la corresponsabilitat, laboral i familiar, que recau 

encara molt de les dones i això quan parlem de temes d’igualtat és indispensable parlar del tema 

de la corresponsabilitat. Treballem questes línies i es fan moltes coses. A la pàgina web de 

l’Ajuntament, a l’apartat de dona, hi ha el pla d’igualtat i allà hi ha totes les línies estratègiques i 

el nostre pla d’igualtat i tot el que fem, fem 80 accions, està molt actiu aquest tema. De fet és una 

de les coses que em sento més orgullosa, nosaltres vam fer el pla d’igualtat al 2016 el vam 

començar a elaborar, va ser un pla molt participat i ha estat el nostre full de ruta durant tots 

aquests anys i pràcticament hem iniciat totes les accions i un 80 i pico d’accions executades, vull 

dir hem treballat moltíssim, encara hi ha molta feina per fer, com bé saps amb el tema d’igualtat 

hi ha molta feina a fer, però bueno estem contentes d’això, d’anar remant i d’anar fent les accions 

que per altra banda, que ens comprometem eh. Perquè al final un pla d’igualtat, fas tota una 

Entrevistadora Clara Cirera 

Entrevistada Cristina Cruz 

Data 27 de maig 

Lloc Anònima de Manresa 

Durada de l’entrevista 30 minuts 

Punts clau de l’entrevista • Educació / Coeducació 

• Urbanisme de gènere 

• Ciutadania 

Fitxa 
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diagnosi, llavors fas un pla d’accions i llavors et compromets a portar-lo a terme no? Amb una 

sèrie d’agents que t’0ajuden, evidentment no ho pot fer l’ajuntament sol, les entitats han de 

col·laborar i la ciutadania també. I estic contenta d’això, de l’assoliment de les accions fetes que 

al final és un compromís que vam prendre entre tots i totes.  

E: La Llei de Barris del 2004 és la primera que proposa la mirada de gènere per la millora dels 

barris, què s’ha aconseguit fins ara seguint aquesta línia? Consideres que a la ciutat de Manresa 

s’hi veu un progres des del 2004? 

C: Jo penso que mica en mica hi ha més consciència. Al final les lleis posen damunt de la taula 

necessitats que  la ciutadania té no? Llavors es plasma damunt d’una llei una sèrie de necessitats 

i es busquen solucions. Jo crec que són llavors que ajuden en aquest sentit. Però clar, al 2004 

va ser una llavor, però sense les diferents reformes que hi ha hagut posteriorment legals, per 

exemple ara fa quatre dies,  al desembre del 2021, es va aprovar la modificació de la llei de la 

violència masclista i, sense aquesta modificació que incorpora coses noves no avançaríem. Jo 

crec que mica en mica es va avançant en temes d’igualtat, en temes de l’abordatge de la violència 

masclista, però es que ens queda molt camí a recórrer. Diu que amb el ritme que portem ara, per 

assolir la igualtat real tardarem com 100 anys a assolir-la, vull dir que estem encara a anys llums 

per assolir la igualtat. 

E: Els tallers de participació ciutadana són fonamentals per la  implementació de polítiques que 

abastin les necessitats reals de la població, a Manresa se’n porten a terme en relació a la 

perspectiva de gènere i la identitat dels diversos col·lectius? Quins resultats donen? 

C: Si, amb això hem fet un salt, pensa que en el Pla d’Igualtat, una de les línies d’acció és això, 

treballar amb les entitats i llavors portar el que nosaltres diem el SIAD que és el servei d’atenció 

de les dones de l’ajuntament de Manresa, intentar portar el SIAD als barris. Intentar que les 

entitats, les associacions, la ciutadania en general, portar aquestes polítiques d’igualtat el més a 

prop possible. Llavors intentem, hem fet una formació a les entitats, a les associacions, intentem 

portar diferents tallers per treballar aquestes temàtiques als barris i a les associacions dels barris, 

i, que ells ens facin de gota d’oli. En el pla LGTBI exactament igual, pensa que el pla LGTBI el 

vam aprovar al 2018, és un pla que és de comarca i és el primer pla d’igualtat LGTBI de la nostra 

comarca, ojo que estem al 2021-2022. Una de les feines més importants és aquesta, treballar, 

sensibilitzar moltíssim i en això hi destinem molts recursos i fem moltíssima formació, moltíssima, 

a les escoles, a les entitats... la veritat es que estan molt contentes. 

E: les associacions tenen interès en participar en aixpi’ són elles que arriben a vosaltres? 

C: Això és una mica el peix que es mossega la cua. Quan tu estàs més sensibilitzada, te’n dones 

compte que et fa falta formació, llavors és això plantes una llavor que va creixent. Primer oferíem 

nosaltres formació i, ara cada vegada ens venen a buscar més. Estem molt contentes de la 

implicació i de la sensibilització mica en mica de la ciutadania. 

E: Existeixen sentiments de malestar, percepcions d’inseguretat i de perill per part de la població 

de Manresa respecte el Barri Antic, que n’opines sobre això? Com es pot treballar? 
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C: El teu treball se centra en el barri Antic, però bueno jo penso que sí, que realment hi ha una 

sensació d’inseguretat en els espais foscos, de nit i en els espais que estem soles. Un exemple, 

jo a part de ser regidora sóc infermera i treballo a l’hospital en una jornada molt petita, i ’altre dia 

sortia molt tard de l’hospital. Vaig anar al pàrquing, allà estava sola i en aquell moment vaig tenir 

una sensació d’inseguretat. Un pàrquing ben il·luminat, però no hi havia gent i vaig tenir aquella 

sensació com de por. Com pot ser això? Estic en una zona ben vigilada, ben il·luminada, com pot 

ser que tingui pot? Com pot ser que les dones tinguem por quan anem soles pel carrer? Quan 

anem de nit, quan estem en segons quins espais, anant de festa d’un lloc a un altre, perquè ens 

passa? Una miqueta té a veure en l’educació que ens han donat a les dones i a l’educació que 

s’ha donat als nois. A nosaltres ens han educat que això, depèn de quines hores, hem d’anar 

acompanyades perquè ens pot passar alguna cosa, i els nois no els han educat ena quest sentit. 

Sí que es cert que aquesta part de la ciutat té punts que són més foscos, que estan menys 

transitats, que et pots trobar més sola, pots tenir aquesta sensació d’inseguretat, exactament 

igual que jo aquell dia a l’hospital que em vaig trobar sola en un lloc molt gran. Una miqueta te a 

veure amb l’educació que rebem els homes i les dones. El que nosaltres hem de fer des de les 

institucions és empoderar les noies i que no tenen perquè tenir aquesta sensació d’inseguretat, 

sigui de dia o de nit. I educar en els nois perquè es comportin com s’han de comportar, no ens 

facin piropos perquè nosaltres anem pel carrer i no se’ns agredeixi, penso que una miqueta la 

feina que tenim es aquesta. 

E: Com has dit, tendim a tenir por a llocs foscos, petits, i que estem soles... però tu et vas trobar 

en una situació on, per l’espai, en teoria no n’hauries de tenir, llavors també pot ser que la 

sensació d’inseguretat tingui a veure no només amb els factors físics, sinó les xarxes, l’entorn i 

les relacions que tu puguis establir en aquest lloc. 

C: Esta clar, els factors físics es evident eh, i per això és molt important el tema de l’urbanisme 

de gènere, nosaltres hem d’intentar que el nostre entorn sigui el més amable per nosaltres 

possible. Que sigui més amable amb nosaltres, també vol dir que és amable amb d’altres 

persones: gent gran, gent amb capacitat diverses, canalla etc. Per això hem de treballar per tenir 

voreres més amples, que no hi hagin llocs foscos, que estigui ben il·luminat i que sigui una ciutat 

més amable, això per una banda. Llavors té molt a veure amb l’entorn, això que fem les noies, 

quan anem de festa de “quan arribis a casa em truques”, un noi això no ho fa. La diferència entre 

com eduquen a les noies i com eduquen en els nois. Jo penso que hi ha molta feina a fer en 

aquest sentit, que hauria de ser tant igual pels nois com per les noies. 

E: Com seria el barri ideal? Com es pot aconseguir? 

C: Un lloc que fos amable amb les persones, un lloc que fos accessible per a tothom. Jo quan 

penso amb una ciutat amb perspectiva de gènere, penso una ciutat amb canalla corrent pel 

carrer, amb parelles amb cotxets, que hi hagi molt verd, que hi hagi un verd sostenible eh, perquè 

si pensem en l’entorn i en el medi ambient, hem de pensar en zones verdes sostenibles. Que no 

sigui tant important el cotxe i que es tinguin més en compte les persones. Llavors penso en això, 
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en una ciutat més lliure de sexismes i que hi hagi sobretot respecte per part de tothom, respecte 

l’altre persona, sigui del gènere que sigui, amb l’orientació que sigui. 

E: Com es pot aconseguir? 

C: Educació i coeducació a partir dels 0 anys. Per sort a partir de l’any que ve s’aplicarà a partir 

del 3 anys en endavant, perquè la coeducació no ha de ser una assignatura dintre del teu pla 

d’estudis, sinó que ha de ser transversal des de que comences a estudiar fins que acabes. I mica 

en mica anar treballant aquests temes perquè nosaltres fem moltíssima formació, molta 

coeducació a  primària, a secundària i a batxillerat, però ja anem tard. Perquè a la canalla se’ls 

explica com han de ser acabats de néixer, els teus genitals condicionen en la manera que et 

tracten completament diferent. Doncs per tant, el tema de la coeducació es importantíssim des 

de l’edat més petita. Llavors fer formació a les escoles però també amb els pares, sinó costarà 

molt canviar les coses, perquè tot el que ens envolta té molt sexisme i llavors això, intentar que 

mica en mica les ciutats siguin més amables, més transformacions de l’espai públic i que sigui 

apte per tothom. 
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