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En el marc de les jornades “Urbanisme i Gènere” organitzades per la 
Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l’ETSAB i el COAC 

 
 
EL COL· LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA PRESENTA UN 
PROGRAMA D’ ACTIVITATS PER AL DEBAT SOBRE GÈNERE I 

DESENVOLUPAMENT URBÀ  
 
Barcelona, a 22 d’abril de 2005.- El Col· legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 
participa, a través d’un programa d’activitats pròpi, en les jornades sobre “Urbanisme 
i gènere. Una visió necessària per a tothom” que tindran lloc del 25 al 29 d’abril a 
diversos espais de la ciutat de Barcelona. Una sessió de cine-debat, tres taules de 
debat i una exposició-taller centren l’aportació del COAC. Totes les activitats 
organitzades pel COAC són de lliure accés. 
 
Les Jornades se centren en la reflexió al voltant de l'urbanisme i la ciutat, des de la 
nova visió de la vida quotidiana basada en la igualtat entre els gèneres. Estan 
organitzades per la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya amb la 
col· laboració del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).   
 
Les activitats organitzades pel COAC en el marc de les jornades “Urbanisme i 
gènere. Una visió necessària per a tothom”  són: 
 
Cine-Debat: Nosotras de Judith Colell i debat “Les dones en el món que les rodeja” 
(25 d’abril, a les 19:30h. Col· legi d’Arquitectes de Catalunya) 
 
Taules rodones:  És sexista la formació a les escoles d’arquitectura? (26 d’abril, a les 
17h. Al Centre Francesca Bonnemaison. Sant Pere més Baix 7. 08002 Barcelona.); 
Visibilitat de gènere en el disseny i gestió de la ciutat (27 d’abril, 17h. a la Sala d’Actes 
del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya); És necessària una associació de dones 
arquitectes? (28 d’abril, 17h. a la Sala d’Actes del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya) 
 
Exposició taller: La casa sense gènere (Dilluns 9 de maig 2005 a l’Espai Picasso del 
Col· legi d’Arquitectes de Catalunya). Una mostra de l’estudi realitzat per alumnes de 
l’ETSAB sobre el tractament de gènere en la publicitat en el sector de l’arquitectura.  

Aquest debat atén a una inquietud creixent a la societat en temes d'igualtat de gènere 
en l'exercici professional de l'arquitectura. El Col· legi d’Arquitectes de Catalunya, a 
través de l’Àrea Coordinada de Serveis a Col· lectius i Agrupacions (ASCA), 
desenvolupa des de l’any 2002 un programa destinat a la reflexió i actuació en temes 
vinculats a l’arquitectura de gènere.  S’inicia així un treball per atendre una inquietud 
creixent en la societat en temes de desigualtat de gènere en l’exercici professional de 
l’arquitectura.  

El punt de partida és l’estudi estadístic de la situació actual, que permet establir una 
primera radiografia de la presència col· legial de la dona. L’estudi constata la creixent 
presència de la dona d’acord amb l’entrada i consolidació de les noves generacions de 
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professionals que prenen cada cop més protagonisme en l’exercici professional. Es 
tracta d’un procés progressiu d’incorporació de la dona, tant en l’administració com en 
l’àmbit de professió privat. La visibilitat de la dona en l’exercici professional de 
l’arquitectura és creixent encara que té menys presència en el camp de les 
enginyeries, on la proporció d’homes és encara majoritari. 
 
CINEMA I DEBAT  
 
Las mujeres en el mundo que las rodea.  
Projecció de la pel· lícula Nosotras de Judith Colell 
Coordina. Dominique Tomasov (COAC) 
Dates: 25 d’abril 
Hora: 19:30h 
Lloc: Sala d’Actes del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya.  
Plaça Nova 5. 08002 Barcelona 
 
TAULA RODONA 
 
És sexista la formació a les escoles d’arquitectura? 
Coordina: Margarita Artal  
Dates: 26 d’abril 
Hora: 17:00h 
Lloc: Centre Francesca Bonnemaison.  
Sant Pere més Baix 7. 08002 Barcelona 
 
Visibilitat de gènere en el disseny i gestió de la ciutat 
Coordina: CSCAE (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España)  
Dates: 27 d’abril 
Hora: 17:00h 
Lloc: Sala d’Actes del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya.  
Plaça Nova 5. 08002 Barcelona 
 
És necessària una associació de dones arquitectes?  
Coordina: Maria Glòria Aragó  
Dates: 28 d’abril 
Hora: 17:00h 
Lloc: Sala d’Actes del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya.  
Plaça Nova 5. 08002 Barcelona 
 
EXPOSICIÓ – TALLER 
La casa sense gènere 
Dates: 9 de maig  
Lloc: Espai Picasso del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya.  
Plaça Nova 5. 08002 Barcelona 
 
 
 

Per a més informació: Departament de Comunicació del CoAC. Plaça Nova 5. 08002 Barcelona. Tel: 93 306 78 45. 
Carme Polo. A/e: cpolo@coac.net. Laura Bayo . A/e: lbayo@coac.net 

 


