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El present volum, que recull els treballs realitzats en el marc del Seminari Ciutats i Persones, és un treball
de reflexió acadèmica sobre el tema de la seguretat a l’espai públic des de la perspectiva de gènere.
Primer que res, es presenta un marc teòric sobre la seguretat pública i la desigualtat de gènere, es
mostren dades sobre la situació de la violència contra les dones a Catalunya i es relaten les aportacions
del moviment feminista al disseny de l’espai públic segur. També s’endinsa al terreny de les percepcions, i
en l’anàlisi de com està construïda la urbs per a donar un missatge de por o de confiança a les persones
que hi viuen, i especialment a les dones. I és que el sentiment de seguretat/inseguretat és alguna cosa
més que l’absència d’agressions. És una percepció, una construcció social en la que s’hi creua l’imaginari
col·lectiu i, per tant, també, les relacions de gènere.
En una segona part, després de l’anàlisi de la seguretat i la percepció de la seguretat amb perspectiva de
gènere, el volum presenta un eina de combat de la inseguretat, abordant una de les seves branques: el
disseny de l’espai públic. Aquest llibre explica com són les nostres ciutats i pobles, com són els carrers
pels que circulen dones i homes i les relacions que s’hi donen, per a finalment poder plantejar com
recomanem que siguin els espais compartits per a que homes i dones els gaudeixin des de la llibertat i la
seguretat.

La publicació té com a annex virtual el següent material gràfic, que complementa el capítol
Construyendo entornos seguros desde la perspectiva de género.
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