Activitat: Taula rodona “Documental de Ciutats Vivibles”
Data: 11/03/2021 – 18:30h
Modera: Estrella
Torn Paraules: Corina
El documental té tres eixos fonamentals:
1. Les ciutats estan construïdes des d’un model patriarcal i en conseqüència des de
poder econòmic i la productivitat, per tant no és facilitadora de llocs de trobada i
d’interacció social que sovint, aquesta interacció afavoreix la creació de xarxes veïnals i
de grups d’afinitats. No vivim a les ciutats, no gaudint de la ciutat. Actualment amb la
finalitat de fer aquestes ciutats més humanes, s’estan creant espais d’interrelació
anomenats Superilles, per cert amb una gran carrega de conflicte. Possiblement aquí
més que introduir una pregunta s’hauria d’introduir la reflexió de la utilitat o no
d’aquest nou concepte d’urbanisme. Si realment creiem que es facilitador
d’interrelació, i si ens preguntaran que ciutats volem, com les faríem? Que
canviaríem?...
2. Salut comunitària. Aquí entrem en una contradicció perquè una bona salut passa per
unes condicions saludables del nostre entorn. La contaminació de les nostres ciutats
està directament relacionada amb el nostre model de vida. Estem disposades a
renunciar el nostre model de consum, com per exemple, els mòbils, el cotxe... la
comoditat d’anar a comprar a les grans superfícies amb el que això suposa, o la
utilització cada vegada més de les compres via internet (això està molt llum de mercat
de proximitat). Està clar que la nostra forma de vida té una influència directa en la
nostra salut. Estem disposades i disposats canviar la nostra forma de vida?
3. Les creació de xarxes. Perquè això sigui possible (podem crear xarxes en molt llocs)
però ha d’haver-hi els espais facilitadors, però la realitat és que els dissenys de les
ciutats no responen a criteris de convivència i d’interrelacions socials, sinó a interessos
econòmics. Però a pesar de tot això, les dones han construït i continuen construint
espais de relació i han estat i estan encapçalant reivindicacions en molt àmbits a pesar
de les dificultat. Però també sabent que les situacions de crisis sigui la que sigui es un
elements desmobilitzador. La crisi econòmica del 2008 i la crisi sanitària del 2019.
Como ha afectat i de fet afecta el moviment veïnal i feminista?
4. Per últim, el model actual de ciutats, de grans ciutats està expulsant a un ampli ventall
de la població, que o no poden comprar una pis, o no poden pagar un lloguer. En molts
barris , la població de tota la vida està sent obligada a marxar. La gentrificació és un
nou concepte que cal analitzar. Estan patint els nostres barris aquest nou fenomen?
Com afecta a la vida social del nostres barris?

