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Col·lectiu Punt 6 és una cooperativa d'arquitectes, sociòlogues i urbanistes de procedències 
diverses amb 15 anys d'experiència local, estatal i internacional. Treballem per repensar els 
espais domèstics, comunitaris i públics perquè promoguin la diversitat social sense 
discriminacions ni jerarquies. Abordem els diferents projectes des de la perspectiva de 
gènere interseccional, a través de la participació i l'acció comunitària i fomentant la 
sostenibilitat i l'economia social, solidària i feminista. 

 

DIAGNÒSTICS I AUDITORIA  
Anàlisi d'un espai o territori concret (barri, municipi, escala supramunicipal) per a avaluar de 
manera integral els aspectes socials, físics i funcionals des d'una perspectiva de gènere 
interseccional. 

 
2022 
 Servei Tècnic del projecte “Una mirada sobre el viatge d'usuàries dels serveis d'autobús urbà de 

l’AMB: seguretat, confort i pertinença”, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona - 
IERMB i Àrea Metropolitana de Barcelona - AMB. 

 Estudi de mobilitat entorn l'Escola Sant Pau (futura escola-institut) de Sant Pol de Mar. Ajuntament 
de Sant Pol de Mar. 

 Diagnòstic participatiu amb perspectiva de gènere sobre els espais que es perceben insegurs en 
el districte de Gràcia. 

 Revisió del Servei de Lavabos per a la comunitat universitària amb perspectiva de gènere. 
Observatori per a la Igualtat, Universitat Autònoma de Barcelona. 

 Formació i Marxes exploratòries amb informe a Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès. 

 Marxa exploratòria amb informe en Santa Perpètua de Mogoda. Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda.  
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 Marxa exploratòria amb informe Santa Margarida de Montbui. Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui. 

 Marxes exploratòries amb informe a Figaró-Montmany, Ajuntament de Figaró Montmany. 

 Marxa exploratòria amb informe a Sant Joan Despí.  

 Marxes exploratòries en bus i metre de TMB – Transports Metropolitans de Barcelona 

 Marxes exploratòries amb informe a Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilafranca.  

 Diagnòstic de Seguretat Urbana amb perspectiva Feminista en Ciutat Arce, El Salvador. Projecte 
de cooperació conjuntament amb Cooperacció i ORMUSA. 

 

2021 
 Elaboració d'una enquesta sobre la percepció de seguretat i l'assetjament sexual en el tramvia. 

TramBaix UTE i TramBesos UTE 

 Diagnòstic de seguretat urbana amb perspectiva de gènere en la comuna de Tetuan, el Marroc, al 
costat d'Unió d'Acció Feminista - Marroc. Medcities i Comuna de Tetuan.  

 Marxes exploratòries en el Tarragonès (La Canonge, Roda de Barà, La Poble de Mafumet) . 
Consell Comarcal del Tarragonès.  

 Marxa exploratòria amb informe La Pobla de Claramunt, Ajuntament de La Pobla de Claramunt 

 Marxes exploratòries amb informe en Castellbisbal, Ajuntament de Castellbisbal 

 Marxa exploratòria a Cambrils, organitzada per l’Observatori Noctámbul@s en el marc de 
l'elaboració del Protocol d'Abordatge de les Violències sexuals en l'espai públic i d'oci.  

 Marxa exploratòria a Cardedeu, organitzada per Observatori Noctámbul@s en el marc de 
l'elaboració del Protocol d'Abordatge de les Violències sexuals en l'espai públic i d'oci.  

 Marxa exploratòria a Girona, organitzada per Guanyem Girona 

 Marxa exploratòria a Calafell, organitzada per la Malva Feminista 

 Marxa exploratòria en barri de Fort Pienc, organitzada per la Fúria.  

 Marxa exploratòria Manlleu, Ajuntament de Manlleu 

 Marxa exploratòria a Tona, Ajuntament de Tona 

 Marxa exploratòria en Sant Fruitós del Bages, Ajuntament de Sant Fruitós del Bages 

 Marxa exploratòria a Arenys de Munt, Ajuntament Arenys de Munt 

 

2020 
 Estudi de l'estat actual dels equipaments d'arts de Lleida des d'una perspectiva a de gènere. 

Ajuntament de Lleida 

 Diagnòstic Urbà amb Perspectiva de gènere a l'entorn del Pou de la Figuera. Ajuntament de 
Barcelona.  

 Marxes exploratòries en el Tarragonès (Altafulla, El Morell, Creixell, La Secuita, Vilallonga). Consell 
Comarcal del Tarragonès.  

 Seguretat i espai públic: Mapatge de polítiques metropolitanes amb visió de gènere. Metròpolis 

 Diagnòstic sobre la percepció de seguretat del Campus de la Universitat de Lleida des d'una 
perspectiva feminista. Universitat de Lleida 
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 Diagnòstic sobre la percepció de seguretat en els espais públics des d'una perspectiva de gènere. 
Ajuntament de Lleida 

 Auditoria de Seguretat amb perspectiva de gènere als campus de la Universitat Pompeu Fabra  

 Diagnòstic Propositiu per a la millora de la seguretat de les dones al Masnou. Ajuntament del 
Masnou 

 

 

2019 
 Model de senyalització pel Projecte de Camí Escolar a l'entorn de les escoles primàries Pepa 

Colomer, Ramon Llull i Galileu Galilei del Prat de Llobregat. 

 Estudi per a l'elaboració del Pla estratègic urbà amb perspectiva de gènere. Ajuntament de 
Corbera de Llobregat. 

 Repensar Santa Coloma de Gramenet des dels principis de la ciutat cuidadora. Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet. 2018-2019. 

 Diagnòstic participat i propositiu per a la millora de la percepció de seguretat en els espais públics 
de Castelldefels a través de marxes exploratòries. Ajuntament de Castelldefels.  

 Diagnòstic de seguretat a través de marxes exploratòries per a l'Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès.  

 Auditoria de seguretat urbana en estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). 
Generalitat de Catalunya. 

 Sistematització dels resultats de les Marxes Exploratòries realitzades a Catalunya, projecte 
subvencionat pel ICD, 2019. 

 Marxes exploratòries a Manlleu, Balaguer, Mollet del Vallès, Torredembarra, Santa Coloma de 
Cervelló, les Borges Blanques i Sitges. 

 Acompanyament en l'elaboració d'una ruta lila i amb perspectiva de gènere a Berga. Ajuntament 
de Berga.  

 Tallers de sensibilització sobre espai i violències masclistes de la XAJI (Xarxa Activa de joves per la 
igualtat) en diversos instituts de Barcelona, Cornellà i Cubelles. 2017- 2018-2019 

 Marxa exploratòria en Santa Perpètua de la Mogoda. 

 

2018 
 Estudi de l'estat actual dels equipaments de Barberà del Vallés des d'una perspectiva de gènere. 

Ajuntament de Barberà del Vallés. 

 Revisió Pla d'aparcaments de Bilbao des de la perspectiva de gènere. Projecte realitzat per a: 
Farapi Kooperatiba Elkartea 

 Marxes exploratòries per espais d'oci nocturn per a incorporar a l'informe qualitatiu sobre la relació 
entre el consum de drogues i els abusos sexuals en contextos d'oci nocturn. Observatori 
Noctámbul@s, 2017- 2018 

 Recorregut de reconeixement i taller per a analitzar i fer propostes de millora dels aspectes de la 
seguretat de les dones a l'entorn quotidià de Corbera. Projecte realitzat per a: Àrea de Polítiques 
d'Igualtat. Ajuntament de Corbera de Llobregat 
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 Marxes exploratòries per a diagnosis de seguretat amb perspectiva de gènere dins dels Plans de 
Barri, Ajuntament de Barcelona. 2017-2018 

 

2017 
 Elaboració de diagnosi participada a través de marxes exploratòries en cinc barris del districte de 

Gràcia. “Passejadess amb mirada de dona”. Districte de Gràcia. Ajuntament de Barcelona 2017-
2018. 

 Aprenent de les dones del carrer: Diagnòstic participat per la millora de l'espai públic de l'Illa de 
Robadors. Subvenció Ajuntament de Barcelona. 2017 

 Projecte “Qualitat de vida: temps i cures” per a l'elaboració de diagnòstic sobre la vida quotidiana 
de les persones en els barris de *Besós i Camp de l’arpa i l'elaboració de propostes per a la millora 
de la qualitat de vida des de la perspectiva de gènere i les cures. Subvenció Ajuntament de 
Barcelona. 2017 

 Auditoria Urbana de Gènere i Salut per a l'elaboració de propostes i criteris al Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat i Diputació de 
Barcelona, 2017-2018. 

 Auditoria de recomanacions per a uns espais públics i de relació amb perspectiva de gènere. Sant 
Feliu de Llobregat. 2017-2018 

 Marxes exploratòries sobre seguretat amb perspectiva de gènere en el marc del European Fòrum 
for Urban Security, novembre 2017  

 Marxa exploratòria sobre seguretat amb perspectiva de gènere en els espais d'oci. Fòrum contra 
les violències de gènere, 2017 

 Marxa exploratòria i taller propositiu amb perspectiva de gènere en l'entorn. Sant Just Desvern 

 Marxes exploratòries i elaboració de guió per a Audioguies. Àrea d'Igualtat Ajuntament de 
Terrassa 

 

2016 
 Pla de millora de l'habitatge i la vida quotidiana a les urbanitzacions de la comarca del Garraf. 

Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Garraf i Municipis del Garraf. 

 Auditoria Urbana de Gènere per a la presentació d'al·legacions al Pla General d'Ordenació 
Urbanística PGOU de Manacor, Mallorca. Col·lectiu Dones del Llevant i Assemblea antipatriarcal 
Manacor, 2015-2016 

 Elaboració de diagnòstic participat sobre la situació de seguretat subjectiva en el districte de 
Villaverde, Madrid, Àrea de Govern de Salut, Seguretat i Emergències, Ajuntament de Madrid, 
2016 

 Auditoria Urbana de Gènere per a la presentació d'al·legacions al Pla General d'Ordenació 
Urbanística - PGOU de Manacor, Mallorca. Dones de Llevant i Assemblea Antripatriarcal de 
Manacor.2015-2016. 

 

2015 
 Treball tècnic per a desenvolupar un Diagnòstic Personalitzat dins de la Gestió global del procés 

de reallotjament de la Colònia Castells, Districte de les Corts, Ajuntament de Barcelona  
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 Taller Espais públics i equipaments: accés i racionalització en el Fòrum Veïnal sobre l’Urbanisme 
de Barcelona. 30 i 31 d'octubre de 2015 

 “Pla de gestió urbana per a la millora de la seguretat amb perspectiva de gènere”. Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament- Diputació de Barcelona 2014-2015 

 Millora de la Seguretat urbana des de l'experiència de les dones de Cali. UPC Universitat 
Politècnica de Catalunya - Oficina de Cooperació al Desenvolupament 2014-2015. 

 

2014 
 Diagnòstic participatiu per a contribuir al projecte del carrer La Serra, Ajuntament d'Ullastrell i 

Diputació de Barcelona, Servei de Polítiques d'Acció Comunitària i Participació  

 Auditoria de gènere en l'àmbit de l'urbanisme a Buenos Aires, l'Argentina. Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament, Diputació de Barcelona, 2013-2014.  

 Anàlisi de necessitats i propostes d'usos per a l'espai família La Nau a Can Batlló, barri de Sants-
Montjuïc, Barcelona 2014. 

 
2013 
 Millora de barris des de l'experiència quotidiana: diagnòstic i disseny participatiu amb perspectiva 

de gènere, Buenos Aires, Argentina. Centre de Cooperació al Desenvolupament, UPC Universitat 
Politècnica de Catalunya. En col·laboració amb les associacions Las Juanas i Mumalá. 3a Ed 

 

2012 
 Millora de barris des de l'experiència quotidiana: diagnòstic i disseny participatiu amb perspectiva 

de gènere, Buenos Aires, Argentina. Centre de Cooperació al Desenvolupament, UPC Universitat 
Politècnica de Catalunya. En col·laboració amb les associacions Las Juanas i Mumalá. 2a Ed 

 

2011 
 Millora de barris des de l'experiència quotidiana: diagnòstic i disseny participatiu amb perspectiva 

de gènere, Buenos Aires, l'Argentina. Centre de Cooperació al Desenvolupament, UPC Universitat 
Politècnica de Catalunya. En col·laboració amb les associacions Las Juanas i Mumalá. 

 

 

ASSESSORAMENT I CONSULTORIA  
Assessorament per a la integració de la perspectiva de gènere en plans, programes i projectes 
(mobilitat, habitatge, equipaments, habitatge, planejament…) 

 

2022 
 Servei Tècnic d'Integració de la Perspectiva de Gènere en els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible, 

Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona – ATM 
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 Informe de Seguretat Viària amb Perspectiva de Gènere per a la regió Iberoamericana. Secretaria 
General Iberoamericana – SEGIB. 

 Assistència tècnica per a l'elaboració d'una guia de facilitats per a incrementar la seguretat de les 
dones, nenes i altres col·lectius vulnerables en els espais públics. Direcció General de Transports i 
Mobilitat, Generalitat de Catalunya.  

 Assessorament en urbanisme feminista per a les àrees d'urbanisme, participació i obres i serveis 
de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

 

2021 
 Pla d'Acció per a l'Ordenació Urbanística des de la Perspectiva de Gènere. Ajuntament de Reus 

 Acompanyament en la transverssalització de la perspectiva de gènere en el Pla Director Urbanístic 
Metropolità. IERMB i Àrea Metropolitana de Barcelona 

 Consultoria per a l'enfortiment de l'organisme executor del projecte de millorament 
d'infraestructura escolar “tornada a l'aula” del ministeri d'educació de l'Argentina, en temes de 
gènere i sostenibilitat aplicats a l'edificació, 2021-2022. CAF Banc d'Amèrica Llatina.  

 Acompanyament en l'elaboració de la Política de Gènere de l'Institut de Ciència i Tecnologies 
Ambientals – ICTA de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

 Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana del Municipi de Calvià en material d'impacte de 
gènere. Ajuntament de Calvià 

 Elaboració de Guia sobre Espai públic des de l'Urbanisme amb perspectiva de gènere 
interseccional. Govern de Santa Fe 

 Pla estratègic urbà amb perspectiva de gènere i sostenibilitat, Ajuntament de Mediona, 2020-2021 

 

2020 
 Assessories en Disseny equitatiu i inclusiu en parc de Bolívia. Banc Mundial  

 Revisió de la Revisió Local Voluntària dels ODS a Moscou per a ONU Hàbitat, conjuntament amb 
CISCSA l'Argentina.  

 Assessorament per a la incorporació de la perspectiva de gènere en el Pla Director 
d'Infraestructures (PDI), Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 

 Estudi de l'Accessibilitat Universal i la senyalització del sistema de Transport Metropolità de 
Barcelona amb perspectiva de gènere. TMB 

 Recomanacions per a la integració de la perspectiva feminista en la mobilitat ciclista. Ajuntament 
de Barcelona  

 Guia d'aplicació de la perspectiva de gènere en el sistema de mobilitat i transport, Ciutat 
Autònoma de Buenos Aires i CAF Banc de Desenvolupament Amèrica Llatina. 

 Assessorament amb perspectiva de gènere per a la col·locació de mobiliari urbà, Ajuntament de 
Premià de Dalt. 

 

2019 
 Seguretat i espai públic: Mapeig de polítiques metropolitanes amb visió de gènere Fase II. 

Metròpolis.  
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 Assessorament sobre urbanisme amb perspectiva de gènere a Montevideo. Municipalitat de 
Montevideo. Novembre 2019.  

 Quadern de Mobilitat amb enfocament de gènere i diversitats per a l'Àrea de Cooperació de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB).  

 “El dret de les Dones a la Ciutat. Enfortint la Nova Agenda Urbana amb enfocament de gènere en 
les àrees metropolitanes”, juntament amb CISCSA, amb fons de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB).  

 Assessorament per a la incorporació de la perspectiva de gènere en el Pla Director de Mobilitat 
(PDM) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 

 

2018 
 Assessorament per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l'urbanisme d'Abrera aplicat 

en dos projectes d'espai públic i dins del procés participatiu. Ajuntament d'Abrera. 

 

2017 
 Consultores expertes donant suport al treball d'Ana Falú en l'elaboració de les Score Cards sobre 

violència cap a les dones en 12 ciutats del món. 

 Sessió grupal d'expertes per a incloure criteris de gènere en el projecte de MARS de l'Ajuntament 
de Madrid. Organitzat per Dinamia. Madrid. 2017 

 Sessió grupal d'expertes sobre criteris per a l'elaboració de protocols contra les agressions 
masclistes en espais d'oci i festes majors. Organitzat per Creació Positiva. Diputació de Barcelona 

 Sessió grupal d'expertes per a l'elaboració de la Mesura de Govern sobre Economia de les Cures 
de l'Ajuntament de Barcelona. Organitzat per Sandra Ezquerra. Barcelona 2017 

 Consultores expertes contractades per a l'elaboració de la Mesura de Govern sobre Urbanisme 
amb perspectiva de Gènere de l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb Ecologia Urbana, 
Feminismes i el Departament de Transversalitat de Gènere. Barcelona 2017 

 Proposta d'acompanyament en l'Elaboració de Protocols per a l'abordatge integral de les 
violències sexuals a l'espai públic i espais festius i d'oci a Argentona. Diputació de Barcelona. 
Oficina dels Dones i LGTBI, Gerència del Servei d’Igualtat i Ciutadania, 2017 

 Proposta d'acompanyament en l'Elaboració de Protocols per a l'abordatge integral de les 
violències sexuals a l'espai públic i espais festius i d'oci en Sant Adriá de Besòs. Diputació de 
Barcelona. Oficina dels Dons i LGTBI, Gerència del Servei d’Igualtat i Ciutadania, 2017 

 

2014 
 Consultoria per a la implementació d'un Camí Escolar a l'escola Margalló. Ajuntament del municipi 

de Castelldefels, àrees d'Igualtat i Urbanisme. Març 2014. 

 

2013 
 Consultoria per a la Implementació d'indicadors urbans espacials a escala de barri. Servei 

d'Equipaments i Espai públic, Diputació de Barcelona. Gener-novembre 2013 
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2010 
 Recomanacions per a la implementació de la perspectiva de gènere en el projecte urbà. 

Ajuntament de Gavà. 2010. 

 

 

ACCIÓ I PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA  
Dinàmiques i tallers participatius per a repensar el disseny, la gestió o l'ús dels espais (barris, places, 
carrers, patis i camins escolars, equipaments, etc.) de manera col·lectiva, incorporant la diversitat de 
persones i experiències. 

 

2022 
 Sessions de treball participatiu per al procés de Conversió en zona de vianants del Carrer Colón, 

València, conjuntament amb *COMOBA. Ajuntament de València. 

 Recorregut de reconeixement a Valls. Ajuntament de Valls.  

 Consulta participativa amb grups vulnerables per a consolidar la xarxa d'espais de refugi climàtic 
de Barcelona. C40 Cities. 

 

2021 
 Procés participatiu del Parc Can Crusselles d'Artés. Ajuntament d'Artés.  

 Tallers participatius de diagnòstic i propostes dins de l'Estudi de mobilitat de Sant Julià de 
Vilatorta. 

2020 
 Pla de barris amb perspectiva de gènere i sostenibilitat, Ajuntament de Sant Joan de Mediona. 

 

2019 
 Procés participatiu per al Pla de mobilitat urbana de Vilassar de Dalt. Ajuntament de Vilassar de 

Dalt. 

 Procés participatiu per a la definició dels criteris de l'eix central del Passeig Vilanova, Cubelles. 
Ajuntament de Cubelles. 

 

2018 
 Disseny de Procés participatiu per al Pla de Barris. Ajuntament de Sitges 2017-2018 

 Procés participatiu per a repensar la millora de la zona esportiva. Ajuntament d'Ullastrell i Diputació 
de Barcelona. 

 Procés de co-disseny i co-creació de criteris per a la millora de la Plaça del Barri LLatí. Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet. 
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 Diagnòstic participatiu per a descriure criteris i propostes que puguin incorporar-se en la redacció 
del projecte executiu del nou espai públic de la Colònia Castells. Ajuntament de Barcelona 

 Propostes al Consell d'Infància (CIB) per a la remodelació i millora de les zones de joc infantil. 
Ajuntament de Badalona. 

 Diagnòstic Participatiu per a desenvolupar Camins Escolars al voltant de les escoles primàries Pepa 
Colomer, Ramón Llull i Galileu Galilei. Departament de Ciutadania. Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

 Valoració participativa amb Recorreguts quotidians en el barri de l'Eixample. Regidoria de Salut 
Pública, Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 

 Diagnòstic participatiu Relatiu als usos del recinte de Palo. Direcció de serveis de Democràcia 
Activa i Descentralització, Ajuntament de Barcelona 

 Diagnòstic Participatiu de la Nova Biblioteca Central de Sant Cugat del Vallès 

 Procés participatiu pel desenvolupament urbanístics dels sectors per a configurar el futur centre 
urbà de Lliçà d'Amunt. Institut Català del Sòl INCASÒL. 

 

2017 
 Projecte participatiu Repensar el 22@. Àrea de Participació. Ajuntament de Barcelona 

 Procés participatiu de l’Hortet del Forat de la Vergonya. Casal de Barri del Pou de la Figuera. 
Barcelona 

 Procés participatiu per a definir els futurs usos de l'espai públic conegut com a Llosa de Sarrià, 
Districte Sarrià-Sant Gervasi, Participació Ajuntament de Barcelona. 2016-2017 

 Procés participatiu de la Meridiana i els Eixos Cívics que la travessen. Ecologia Urbana Ajuntament 
de Barcelona 2017 

 Estudi participat per a definir quines necessitats de descans, d'autonomia, d'oci, de relació, etc., 
tenen les persones majors en els espais públics del districte de l'Eixample i per a elaborar criteris 
per a la col·locació de bancs que acompanyen la seva quotidianitat. Districte de l'Eixample, 
Ajuntament Barcelona, 2017 

 “La ciutat cuidadora. Urbanisme des d'una perspectiva feminista” a través de quatre recorreguts i 
una gimcana. La Fàbrica del Sol. 2017  

 La percepció d’ (in)seguretat en els espais quotidians, XAJI, Plataforma contra les violències de 
gènere 2017 

 

2016 
 Procés “Omplim de barri el Mercat de Sant Antoni” per a decidir col·lectivament els espais veïnals 

que hi haurà en el nou mercat, Districte Eixample, Ajuntament de Barcelona  

 Procés participatiu per a la rehabilitació de la Plaça Sóller, Barri de Porta, Barcelona, Ajuntament 
de Barcelona, maig-juliol 2016 

 Dinamització del procés participatiu del Pla d'Actuació de Districtes i Pla d'actuació municipal 
(PAD-PAM) en el Districte de Nou Barris, Ajuntament de Barcelona 2016 

 Projecte FEM PUBLIC. Intervenció urbana per visibilitzar les violències masclistes en l'espai públic. 
Col·laboració amb la Cooperativa de Tècniques i Iridia. Finançat per Calala Fondo de Mujeres i 
Ajuntament de Barcelona 
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 Taller amb dones per a integrar criteris de gènere en el Pla Especial del Parc de la Devesa, 
Ajuntament de Girona, maig-juny 2016  

 Coordinació Gimcama sobre les violències masclistes en els espais públics, Activitats amb 
adolescents en el Fòrum contra les violències de gènere 

 La percepció d’ (in)seguretat en els espais quotidians, XAJI, Plataforma contra les violències de 
gènere 

 

2015 
 Coordinació d'activitats de participació ciutadana i elaboració de conclusions a partir de l'avanç 

del PEPRI del Centre de Màlaga. Ajuntament de Màlaga, Gerència Municipal d'Urbanisme, Obres 
i Infraestructures, Departament de Planejament i Gestió Urbanística 

 Dinamització del procés participatiu “*Espai Germanetes”, Eixample, Ajuntament de Barcelona  

 Dinamització dels Consells de Barri del Districte de l'Eixample, Ajuntament de Barcelona  

 Taller sobre el Nou Institut en Espai Germanetes. Maig 2015. Associació de Col·lectius de 
l'Esquerra de l'Eixample. 

 Taller “Vida quotidiana: activitats, temps i espais” en la 12a Trobada de Dones del Prat. 
Ajuntament del Prat de Llobregat Setembre de 2015 

 

2014 
 Tallers i recorreguts Participatius en els municipis de Granollers i Gavà. Projecte de Cooperació 

“La ciutat de les dones”. Associació Equal Saree 

2012 
 Taller participatiu, “L'ús de l'espai urbà des de l'experiència quotidiana”. Barri de Les Corts, 

PIULEU (Punt d'Informació i Atenció a les Dones) i el PIJ (Punt d'Informació Juvenil), Ajuntament 
de Barcelona. Barcelona. Març 2012. 

 

2011 
 Tallers “L'experiència de les dones en el seu entorn quotidià”. del ICD (Institut Català de les 

Dones), dins del programa Eines de participació ciutadana: Des del 2005 fins al 2011 realitzem més 
de 80 tallers. 

 

2009 
 Procés de participació, Elaboració d'una diagnosi i criteris amb perspectiva de gènere per al 

projecte urbà en el barri de Mes d’en Gall, Regidoria de polítiques d'Igualtat., dins del marc de la 
Llei de barris.2009. Ajuntament d'Esparreguera. 

TRANSFORMACIÓ I INTERVENCIÓ 
Intervencions temporals o permanents de l'espai amb la participació de la comunitat. L'objectiu és 
transformar l'espai per a possibilitar usos i relacions no hegemònics. 
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2022 
 Intervencions Ecofeministes en el barri de La Prosperitat. Nou Barris, Barcelona, en el marc del 

projecte Xarxa de Refugis Climàtics i de Cures, Premi 8 de març 2020. 

 Transformació de pati amb perspectiva coeducativa amb Coeducacció de l'Escola Rivo Rubeo de 
Rubí.  

 Transformació del pati amb perspectiva coeducativa amb Coeducacció de l'IES Ca n’*Oriac, 
Sabadell. 

 

2021 
 Reobertura de l'Equipament Juvenil El Kanal d'Artés. Adequació de l'espai interior de 

l'equipament juvenil El Kanal amb perspectiva feminista. Ajuntament d'Artés.  

 Criteris propositius de gènere per a la remodelació de la Casa d'Emergències de Rubi. Ajuntament 
de Rubí. 

 

2020 
 Projecte de patis coeducatius, Ajuntament de Villena.  

 

2018 
 Projecte de patis coeducatius a l'Escola Drassanes i Escola Baró de Viver juntament amb 

Coeducacció. Projecte subvencionat per Educació per a la Justícia Global. Ajuntament de 
Barcelona, 2018-2019 

 

2017 
 Xarxa de patis inclusius i sostenibles. Amb Pandora Mirabilia i Pez Arquitectos. Projecte Intervenció 

La Caixa 2016-2017 

 Projecte de pati coeducatiu Escola Pau Boada. Escola Pau Boada. Vilafranca del Penedès. 

 

2016 
 “Junts per la transformació coeducativa del pati”, Escola Lluís Vives, Castelldefels, En col·laboració 

amb Coeducacció 2015-2016 

 

2015 
 Activitats participatives per al Co-disseny dels patis de l'escola amb la comunitat educativa. 

Projecte FEM PATIS 2015-2016. AMPA CEIP Montserrat, Sant Salvador de Guardiola, Barcelona.  
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FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ  
Accions formatives i de sensibilització sobre urbanisme feminista, mobilitat, habitatge, metodologies 
participatives i dimensió espacial de les cures des d'una perspectiva de gènere interseccional. 

 

2022 
 Taller d'equipaments amb perspectiva feminista per a la Direcció General d'Acció Cívica i 

Comunitària de la Generalitat de Catalunya. 4 hores. 

 Formació Tècniques Participatives pel Diagnòstic de l'Entorn Urbà amb perspectiva de gènere. 
Agència de Salut Pública de Barcelona. 8 hores.  

 Classes d'urbanisme feminista i polítiques d'inclusió en el títol d'Experta Universitària en 
Desigualtats Urbanes i Dret a la Ciutat”, Universitat de les Illes Balears. 12 hores.  

 Taller d'Urbanisme Feminista per a l'Institut d'Habitatge de la Universitat Erasmus de Rotterdam 
(IHS Erasmus University). 6 hores.  

 Workshop Care Infrastructures (Infraestructures de Cura). Escola de disseny Elisava. 25 hores. 

 

 

2021 
 Formació d'Urbanisme amb perspectiva de gènere. Medcities. 7,5 hores.  

 Formació d'Urbanisme amb una perspectiva ecofeminista. La Casa Encendida, Madrid. 15 hores.  

 Formació Espai Públic i Convivència des de la perspectiva de gènere interseccional. Servei de 
Convivència i Civisme del Districte de Sants, Ajuntament de Barcelona. 6 hores.  

 Classe i recorregut sobre urbanisme feminista per al Màster de Landscape Architecture de la 
ETSAB. 6 hores.  

 Càpsules formatives d'urbanisme feminista per a les Escoles Taller d'El Salvador. Universitat Don 
Bosco i Universitat de Granada.  

 Sessions d'urbanisme feminista en el Màster de Territori de la OPAMSS, La Col·lectiva Feminista, 
El Salvador.  

 Formació en línia de Cures comunitàries amb perspectiva de gènere. Angela – D, Brussel·les. 3 
hores.  

 Curs en línia Mobilitat amb perspectiva de gènere interseccional, Atena Gender Consulting, 20 
hores.  

 Sessió formativa sobre Urbanisme amb perspectiva de gènere interseccional. Ajuntament 
d'Ontinyent. 5 hores.  

 Formació en línia d'Habitatge amb perspectiva de gènere. Angela – D, Brussel·les. 3 hores.  

 Formació de Patis Coeducatius amb Coeducacció, Fundació CEPAI, Molina de Aragón. 7 hores.  

 Formació virtual d'Urbanisme amb perspectiva de gènere interseccional. Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 12 hores, 

 Formació d'Urbanisme amb perspectiva de gènere interseccional. Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat. 15 hores.  
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 Formació d'Ordenament territorial amb perspectiva de gènere per a personal tècnic de la 
Intendència de Montevideo. 18 hores. 

 Formació Avaluacions prèvies d'impacte en funció de gènere en l'àmbit urbanístic. Ajuntament de 
Donosti. 15 hores. 

 Curs en línia Urbanisme amb perspectiva de gènere. Atena Gender Consulting. 20 hores. 

 

2020 
 Curso online “Movilidad con perspectiva de género” Secretaría de Transporte de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y CAF Banco de Desarrollo  

 Curso online Urbanismo con perspectiva de género Escuelas Taller de El Salvador, Universidad de 

Granada i Universidad Don Bosco San Salvador, 12 horas. 

 Curso online Movilidad con perspectiva de género interseccional, Atena Gender Consulting, 20 
horas.  

 Curso sobre Diagnosis de Urbanismo con perspectiva de Género en la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Observatorio de Igualdad de la UAB  

 Curso online Urbanismo con perspectiva de género Ayuntamiento de Figueres 15 horas 

 Curso online Urbanismo con perspectiva de género. Intendencia de Montevideo 12 horas 

 Curso online Urbanismo ecofeminista a La Casa Encendida, Madrid, 20 horas  

 Curso “Formación online sobre Urbanismo con perspectiva de género interseccional” 12 horas. 
Ayuntamiento de Montcada i Reixac 

 Curso online Urbanismo con perspectiva de género. Ayuntamiento de Castelldefels 15 horas 

 Curso “Urbanismo con perspectiva de género”. Institut Català del Sòl (INCASOL), 20 horas. 

 Curso lectivo “Los Espacios de la UAB desde una perspectiva feminista”. Observatorio por la 
Igualdad de la Universidad Autónoma de Barcelona, 12 horas.  

 Curs en línia “Mobilitat amb perspectiva de gènere” Secretaria de Transport de la Ciutat Autònoma 
de Buenos Aires i CAF Banc de Desenvolupament  

 Curs en línia Urbanisme amb perspectiva de gènere Escoles Taller d'El Salvador, Universitat de 

Granada i Universitat Don Bosco San Salvador, 12 hores. 

 Curs en línia Mobilitat amb perspectiva de gènere interseccional, Atena Gender Consulting, 20 
hores.  

 Curs sobre Diagnosi d'Urbanisme amb perspectiva de Gènere en la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Observatori d'Igualtat de la UAB  

 Curs en línia Urbanisme amb perspectiva de gènere Ajuntament de Figueres 15 hores 

 Curs en línia Urbanisme amb perspectiva de gènere. Intendència de Montevideo 12 hores 

 Curs en línia Urbanisme ecofeminista a la Casa Encendida, Madrid, 20 hores  

 Curs “Formació en línia sobre Urbanisme amb perspectiva de gènere interseccional” 12 hores. 
Ajuntament de Montcada i Reixac 

 Curs en línia Urbanisme amb perspectiva de gènere. Ajuntament de Castelldefels 15 hores 

 Curs “Urbanisme amb perspectiva de gènere”. Institut Català del Sòl (INCASOL), 20 hores. 

 Curs lectiu “Els Espais de la UAB des d'una perspectiva feminista”. Observatori per la Igualtat de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, 12 hores. 
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2019 
 Curs “Urbanismo con perspectiva de género e informes impacto de género”. Cotidiano Mujer, 

Montevideo, l'Uruguai, 25 hores.  

 Curs “*Urbanisme avec perspective de genre” en Tunisia. *MedCités, 18 hores. 

 Curso “Urbanisme amb perspectiva de gènere”. Ajuntament de Manresa, 5 hores 

 Curs “Urbanisme amb perspectiva de gènere”. Ajuntament de Cambrils, 5 hores 

 Curs “Urbanisme amb perspectiva de gènere”. Ajuntament de Sant Cugat, 5 hores 

 Curs “Urbanisme amb perspectiva de gènere”. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 15 hores 

 Curs “Entorns habitables, segurs i accessibles amb perspectiva de gènere”. Ajuntament de 
Viladecans, 12 hores 

 Curs “Entorns habitables, segurs i accessibles amb perspectiva de gènere” per a diversos 
municipis. Diputació de Barcelona, 12 hores 

 Curs En línia “Aplicar la perspectiva de gènere en les Polítiques Urbanístiques” amb Atena 
Consulting. 20 hores 

 Formació per a la realització d'Auditoria urbana de gènere al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 
de La Garriga destinat a l'equip redactor i personal tècnic de l'Ajuntament. Ferran Navarro 
Arquitecte i Ajuntament de La Garriga. 2019 

 

2018 
 Curs “Mobilitat amb perspectiva de gènere” Ahora Madrid. 5 hores 

 Curs “Urbanisme amb perspectiva de gènere”. Ajuntament de Barberà del Vallès. 15 hores 

 Activitats formatives sobre Informes Urbans d'Impacte de Gènere. Mancomunitat THAM, Madrid. 
10 hores. 

 Curs En línia “Aplicar la perspectiva de gènere en les Polítiques Urbanístiques” amb Atena 
Consulting. 

 

2017 
 Curso “Urbanisme amb perspectiva de gènere” amb persones tècniques de l'àrea d'Ecologia 

Urbana de l'Ajuntament de Barcelona. 15 hores. 2017 2 edicions 

 Curs Urbanisme des de la perspectiva de gènere. Conceptes clau i eines metodològiques. 
Col·lectiu Urbanes. Pamplona. 10 hores 

 Curs “la ciutat cuidadora” Asamblea Feminista de Gasteiz. 15 hores.  

 Curs En línia “Aplicar la perspectiva de gènere en les Polítiques Urbanístiques” 15 h 2017 2 
edicions 

 Curs-Taller “Repensem la ciutat des de l'experiència de les persones. Com incorporar la 
perspectiva de gènere en els projectes urbans. 24 hores lectives. ETSAB. Finançat per la 
convocatòria de Projectes de Cooperació per a la Justica Global, Ajuntament de Barcelona Gener 
2017 

 Workshop Rethinking the city from the experience of its inhabitants: How to incorporate the 
Gender perspective in Urban projects? Universitat Americana de Beirut. Libano 2017 
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 Curs Urbanisme des de la perspectiva de gènere. La Casa Encendida. Madrid. 20 hores. 2017 

 Classe “Criteris de gènere en un procés participatiu” Dins del Curs Eines per a desenvolupar 
processos participatius dirigit per Sandra Bestraten en l’Escola Sert del COAC, 2017 

 Curs “Urbanisme amb perspectiva de gènere” amb persones tècniques de diferents àrees, 
Ajuntament de Còrdova. 

 Curs “Urbanisme amb perspectiva de gènere” amb persones tècniques de diferents àrees, 
Ajuntament de Móstoles. 

 

2016 
 Jornada Formativa amb personal tècnic sobre urbanisme amb perspectiva de gènere. Ajuntament 

de Saragossa. 2016 

 Formació Urbanisme amb perspectiva de gènere amb personal tècnic. 15 hores. Ajuntament de 
Palma, 2016 

 Classe Urbanisme des de la perspectiva de gènere. Avançat en polítiques locals d'igualtat. 
Diputació de Cadis, 2016 

 Curs Urbanisme des de la perspectiva de gènere. La Casa Encendida. Madrid. 20 hores. 2016 

 Curs de Dinamització comunitària dins de la Formació dels Plans d'Ocupació. Formació de 48 
hores. Client Barcelona Activa 2016 

 Classe Introducció urbanisme amb perspectiva de gènere. Programa Municipal Promoció de la 
Igualtat entre Dones i Homes. 4 hores Ajuntament de Sant Fernando de Henares 2016 

 Classe “La ciutat des d'una perspectiva feminista”. Dins del curs Iniciació a l’ecofeminisme. 
Organitzat per Pandora Mirabilia i finançat per Mundubat. Donosti 2016 

 Curs d'Agents Cívics dins de la Formació dels Plans d'Ocupació. Formació de 35 hores. Client 
Barcelona Activa 2016 

 Curs-Taller “Repensem la ciutat des de l'experiència de les persones. Com incorporar la 
perspectiva de gènere en els projectes urbans. 24 hores lectives. ETSAB. Finançat per la 
convocatòria de Projectes de Cooperació per a la Justícia Global, Ajuntament de Barcelona 2016 

 Curs Suport a l'organització d'activitats comunitàries. Mòdul Processos participatius. 12 hores. Dins 
de la Formació dels Plans d'Ocupació. Client Barcelona Activa 2016 

 Marxa Exploratòria: Espai i Seguretat des d'una perspectiva de gènere, en el marc del Fòrum 
contra les violències de gènere, organitzat per la Plataforma Unitària contra les violències de 
gènere. 2016 

 Formació i creació de Gimcama sobre les violències masclistes en els espais públics, XAJI, 
Plataforma Unitària contra les violències de gènere 

 Participació del debat “Són els espais públic clau en la seguretat, en ciutats inclusives des del 
gènere? Hàbitat III Thematic Meeting: Public Spaces, Barcelona 2016 Col·lectiu Punt 6 
organitzadores del debat juntament amb Women in Cities International (WICI), Huairou 
Commission 

 

2015 
 Taller Treballant amb les comunitats des de la mirada de gènere Emergents. Universitat de 

València, Vicerectorat de Cultura i Igualtat. 5 hores València. 4 de desembre de 2015. 
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 Taller d'Urbanisme Feminista en el V Congrés Estatal d'Economia Feminista. Vic, juliol 2015.  

 Marxa Exploratòria: Espai i Seguretat des d'una perspectiva de gènere, en el marc del Fòrum 
contra les violències de gènere, organitzat per la Plataforma Unitària contra les violències de 
gènere. 2015 

 Xerrada “Espai públic, hàbitat i seguretat. La importància d'una aproximació des del gènere” 
Jornada Genre et Urbanités. Usages et aménagements de la ville au prisme donis rapports 
hommes/femmes. Paris  

 Xerrada “Què ens esperem les dones de la seguretat?” Taula sectorial de seguretat i Dones, 
Ajuntament de Badalona 

 Taller “Testimoniatges Fronterers” En el marc de les Jornades GRECS.GRACU-.GTEEP Gènere i 
Construcció de l'Espai. 5 hores. Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà i Col·lectiu Punt 6 

 Marxa Exploratòria: Espai i Seguretat des d'una perspectiva de gènere, en el marc del Fòrum 
contra les violències de gènere, organitzat per la Plataforma Unitària contra les violències de 
gènere. Barcelona, novembre 2015. 

 Taller “Dissenyar, Planejar i Participar per a una Ciutat 

 Taller de Marxes Exploratòries en el marc de la Conferència *FEPSU “Convivència Urbana Possible” 
21 de gener de 2016, Fòrum Espanyol de Prevenció i Seguretat Urbana (FEPSU) 

 “Segura libre de Violencia contra las mujeres”. Dins del Seminari Internacional de Ciutats lliures de 
Violència Cap a les Dones. Govern de la Ciutat de Mèxic, Institut de les Dones del DF, Facultat 
d'Arquitectura de la UNAM, ONU Dones. Ciutat de Mèxic. Octubre de 2015 

 

2011 
 Taller participatiu i formatiu “L'ús de l'espai urbà des de l'experiència quotidiana” dins del marc 

de la Llei de Barris per el projecte del barri de Vista Alegre. Març 2011., Àrea d'igualtat. Ajuntament 
de Castelldefels. 

 

INVESTIGACIÓ 

2022 
 Xarxa de Lavabos Públics i d'Infraestructures de Cures en el barri de Sant Pere i Santa Caterina, 

Barcelona. Subvenció general de projectes i activitats, Ajuntament de Barcelona 

 Dones i persones no binàries amb bici. Estudi de Mobilitat ciclista amb perspectiva feminista a 
Barcelona. Subvenció general de projectes i activitats, Ajuntament de Barcelona 

 

2021 
 Projecte Dones Cohabitant d'acompanyament a la creació d'una cooperativa d'habitatge de 

dones, Subvenció Impulsem d'Economia Social i Solidària, Ajuntament de Barcelona. 

 Investigació-Acció-Participativa sobre l'assetjament de carrer i la seguretat en l'espai públic des de 
la perspectiva de l'urbanisme feminista interseccional. Espai d'Igualtat Clara Campoamor 
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 Investigació qualitativa dins del projecte FEMPublicBCN: Enfortir l'impacte dels espais públics per 
a millorar la salut i el benestar a Barcelona: un enfocament interseccional feminista, per a BCNUEJ 
Lab, Premi ICUB de Recerca de l'Ajuntament de Barcelona 

 Redacció de l'anàlisi qualitativa del cas d'estudi de Dar es Salaam, Tanzània per al projecte de 
recerca de Cartografias de Mobilitat Quotidiana. Centre d'Estudis Africans – CEAI.  

 Xarxa de Lavabos Públics i d'Infraestructures de Cures en el barri de la Vila de Gràcia, Barcelona. 
Subvenció general de projectes i activitats, Ajuntament de Barcelona 

 Dones i persones no binàries amb bici. Estudi de Mobilitat ciclista amb perspectiva feminista a 
Barcelona. Subvenció general de projectes i activitats, Ajuntament de Barcelona 

Enquesta “Barcelona amb mirada de dones: una Ciutat Feminista?” conjuntament amb Fundació 
Àmbit Prevenció i Creació Positiva. 

 

2020 
 Recerca-acció Xarxa Comunitària de Cuidats entorn de l'Habitatge. Subvenció Enfortim 

d'Economia Social i Solidària, Ajuntament de Barcelona. 2019-2020 

 Dones i persones no binàries amb bici. Estudi de Mobilitat ciclista amb perspectiva feminista a 
Barcelona. Subvenció general de projectes i activitats, Ajuntament de Barcelona 

 

2019 
 Dones i persones no binàries amb bici. Estudi de Mobilitat ciclista amb perspectiva feminista a 

Barcelona. Subvenció general de projectes i activitats, Ajuntament de Barcelona 

 Estudi sobre els impactes de l'urbanisme en la salut des d'una perspectiva de gènere a la ciutat de 
Barcelona. 

 

2017 
 Recerca-acció participativa feminista “Nocturnes: la vida quotidiana de les dones que treballen de 

nit en l'Àrea Metropolitana de Barcelona” amb la col·laboració de Fundació Àmbit Prevenció, Ca 
la Dona, Secretària de la Dona de CC.OO, Irídia, University of British Columbia. 2015-2017. 
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JORNADES I CONGRESSOS 

Organització i coordinació: 
 Jornada “II Jornades Urbanisme i gènere:15 anys d'experiències”. Amb el suport de la *Diputació 

de Barcelona, format virtual. 14, 15 i 16 de desembre de 2021. 
http://www.punt6.org/jornadesurbanismeigenere/es/portada-2/ 

 Jornada “El transport públic és cosa de dones? Per què li diem vulnerabilitats quan són 
desigualtats?”. Conjuntament amb la Plataforma per la defensa del transport públic (PTP). 11 de 
Març 2020. 

 Jornada “ El dret de les dones a la ciutat metropolitana” Conjuntament amb CISCSA Argentina i 
amb suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 25 de Juny 2019. 

 Jornada “El transport públic és cosa de dones?” Conjuntament amb la Plataforma per la defensa 
del transport públic (PTP). 15 de Març 2019. 

 Jornada i seminari “Entorns habitables. Habitatge i seguretat amb perspectiva de gènere”. Col·legi 
d’arquitectes de Catalunya, maig 2015. 

 Jornada i presentació del llibre “Espais per a la vida quotidiana. Auditoria de Qualitat Urbana amb 
perspectiva de Gènere”. Col·legi d’arquitectes de Catalunya, novembre 2014. 

 Jornada i seminari “Urbanisme per a la vida quotidiana. Transformacions urbanes des de la 
perspectiva de gènere”. Escola tècnica superior d'arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC), 
desembre 2013. 

 Jornada “Estudis urbans gènere i feminisme: teories i experiències”. ETSAB-UPC, octubre 2011. 

  

http://www.punt6.org/jornadesurbanismeigenere/es/portada-2/
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PUBLICACIONS 

Publicacions pròpies: 
 URBANISMO FEMINISTA. Por una transformación radical de los espacios de vida. Virus editorial, 

Barcelona, 2019. ISBN: 9788492559992 

 DONES TREBALLANT. Guia de reconeixement urbà amb perspectiva de gènere. Ed. Comanegra. 
Barcelona 2014. Edició en català, castellà i anglès. Edició en català i castellà.  

 ESPAIS PER A LA VIDA QUOTIDIANA. Auditoria de Qualitat Urbana amb perspectiva de Gènere. 
Ed. Comanegra. Barcelona 2014. Adriana Ciocoletto i Col·lectiu Punt 6. Edició en català i castellà. 

 ENTORNS HABITABLES. Auditoria de seguretat urbana amb perspectiva de gènere en l'habitatge 
i l'entorn. Barcelona 2017. Edició en català i castellà  

 NOCTURNES. La vida quotidiana de les dones que treballen de nit en l'àrea metropolitana de 
Barcelona 2017. Edició en català, castellà i anglès  

 MOVILIDAD COTIDIANA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Guía Metodológica para la 
planificación y el diseño del sistema de movilidad y transporte, 2021. Ed. CAF Banco de América 
Latina y Secretaría de Obras y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

 “La seguretat urbana des de l’urbanisme feminista”. Sara Ortiz Escalante. Barcelona Societat, núm. 
22. 2018. 

 “Del urbanismo androcéntrico a la ciudad cuidadora”. Blanca Valdivia. Revista Hábitat y Sociedad, 
núm. 11. 2018. 

 “Hacia un cambio de paradigma: la ciudad cuidadora”. Blanca Valdivia. Barcelona Metrópolis, 
núm. 104. 2017. 

 “Movilidad y seguridad, principales afanes de la movilidad nocturna”. Sara Ortiz Escalante. 
Barcelona Metrópolis, núm. 104. 2017.  

 “Planning from below: using feminist participatory methods to increase women's participation in 
urban Planning”. Sara Ortiz Escalante y Blanca Gutiérrez Valdivia. Journal Gender & Development 
Volume 23, Issue 1, 2015 pp 113-126març de 2015 

 “La gestión de la vida cotidiana en las colonias textiles catalanas durante las primeras décadas del 
siglo XX.” Roser Casanovas. Revista Márgenes de Arquitectura Social nº 8 De-género, Oct-Dic de 
2013 

 “¿Cómo convivimos en los patios escolares?” Adriana Ciocoletto y Blanca Gutiérrez Valdivia. 
Revista Márgenes de Arquitectura Social nº 8 De-género, Oct-Dic de 2013 

 “Registrar la experiencia cotidiana con perspectiva de genero” Roser Casanovas, Adriana 
Ciocoletto y Sara Ortiz Escalante. Revista Márgenes, Número 03, Octubre de 2012. 

  “Espacio público, género e (in)seguridad, Sara Ortiz Escalante”. En Carmen Cortés Zaborras 
(coord.) Jornadas Urbanismo y Género. Ciudades en Contrucción. Perséfone. Ediciones 
electrónicas de la AEHM/UMA. 2014 (p. 48-67).  

 “¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo?” Zaida Muxí Martínez, Roser Casanovas, 
Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca y Blanca Gutiérrez Valdivia Revista Feminismos nº 17 Junio 
2011 

 “La Ley de Barrios en Cataluña: la perspectiva de género como herramienta de planificación.” 
Zaida Muxí Martínez y Adriana Ciocoletto Revista Feminismos nº 17 Junio 2011 
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Participació en altres publicacions: 
 Article: “Casa sin Género” Actes I Congrés Internacional d'Habitatge Col·lectiu Sostenible. 

Fonseca, Marta. Barcelona, 2014 

 Article: “Vivir en áreas residenciales monofuncionales desde la perspectiva de género”, Actes I 
Congrés Internacional d'Habitatge Col·lectiu Sostenible, *Ciocoletto Adriana, Ortiz Escalante Sara 
i Gutiérrez Valdivia Blanca, 2014. 

 Llibre: Hábitat y tiempo para la Convivencia. Garcia Almirall, Pilar; Gutiérrez Valdivia, Blanca; y 
Ciocoletto, Adriana. Ajuntament de Barcelona, 2014. 

 POSTSUBURBIA. Rehabilitación de urbanizaciones residenciales monofuncionales de baja 
densidad. Coordinadora: Zaida Muxí Martínez. Editorial Comanegra, Barcelona 2013.  

 Llibre: Hábitat para la convivencia: Herramientas de análisis y evaluación urbana. Garcia Almirall, 
Pilar; Gutiérrez Valdivia, Blanca; y Ciocoletto, Adriana. Centre de Política de sòl i valoracions. 
Barcelona, 2012 

 Capítol: “Construyendo entornos seguros desde la perspectiva de género” dins del llibre Ciutats 
i persones: “NO SURTIS SOLA”. Espais públics segurs amb perspectiva de gènere dins de la 
Col·lecció Grana editada per l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (Universitat Autònoma de 
Barcelona i Diputació de Barcelona) Barcelona, 2011. Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto, Marta 
Fonseca, Zaida Muxí, Tania Magro, Sara Ortiz i Blanca Gutiérrez Valdivia. 

 Pròleg de la Reedició del llibre Muerte y Vida de las Grandes Ciudades de Jane Jacobs (títol 
original: The Death and Life of Great American Cities, 1ª edició 1961) de l’editorial Capitán Swing 
Libros, S.L., Madrid, maig del 2011. Zaida Muxí y Blanca Gutiérrez Valdivia. 

 

PREMIS I AFILICIACIONS 
 Premi BiciImpuls a projecte d’investigació de mobilitat ciclista, 2021.  

 Guanyadores del Premi 8 de Març “Maria Aurèlia Capmany” de l'Ajuntament de Barcelona amb el 
projecte “Xarxa de refugis climàtics i de cures des d'una perspectiva comunitària i *ecofeminista”, 
8 de març de 2020. 

 Finalistes en el Concurs BCN-NYC Affordable Housing Challenge, 2019 amb el projecte  “Everyday 
life housing networks: a second-grade cooperative of multiple housing projects”. 

 Menció especial en els Premis 25-N de l'Ajuntament de Barcelona, pel projecte “Dones 
transgressores d'espais i temps: la vivència quotidiana de l'assetjament sexual de les dones que 
treballen de nit”, 25 de novembre de 2015. 

 Guanyadores del Primer Premi del “Best Practice Award 2013 de Women TransformingCities” amb 
el projecte Women’s Participation in the design of the city, Vancouver, Canadà, juny 2013 

 Membres de HUB Gender – UN Habitat UNI Initiative  

 Membres de la Plataforma Global de Dret a la Ciutat  

 Membres de la Xarxa d’Economia Solidària / Red Economía Solidaria 

 Membres de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere 


