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de Barcelona i el Centre de Cultura 

Contempora nia de Barcelona (CCCB).  
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Consorci Universitat Internacional Mene ndez Pelayo 

Barcelona  (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch 

La seu del CUIMPB-Centre Ernest Lluch e s 

al Centre de Cultura Contempora nia de  

Barcelona (CCCB, c/ Montalegre, 5). Aquest 

centre acull la majoria de les activitats    

acade miques i culturals que organitza la 

Universitat. 

  

L'edifici, inaugurat el 1994, esta  construï t 

sobre els fonaments de l'antiga Casa de la 

Caritat, al barri del Raval, i actualment e s un 

dels espais culturals me s actius i innova-

dors de Barcelona.  

Barcelona, 7 de juliol de 2017 

Patrocina:  

Direcció: Jordi Bosch, Generalitat de  

Catalunya, Agència de l’Habitatge      

Zaida Muxí , Universitat Politècnica de 

Catalunya  



El proppassat mes d’octubre va tenir 
lloc a Quito la tercera conferencia de 
Nacions Unides sobre habitatge i 
desenvolupament urbà sostenible, 
més coneguda com a Habitat III. S'hi 
va aprovar la Nova Agenda Urbana, 
una declaració de 175 articles en els 
quals es recull de forma expressa la 
necessitat d’incorporar la perspectiva 
de gènere en el desenvolupament 
urbà i territorial, així com en el 
conjunt de polítiques urbanes 
relacionades. 
 
A Catalunya vàrem tenir la Llei 2/2004 
que ha estat pionera en incorporar, 
per primera vegada a l'Estat espanyol, 
el gènere com una variable urbana. 
Tanmateix, aquest any 2017 se 
celebra el desè aniversari de la “Ley 
para la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres” a l'Estat 
espanyol.  
 
En aquest context, els principals 
objectius d’aquest curs són tres: 
reflexionar sobre què significa i com 
s’introdueix l’enfocament de gènere 
en les polítiques urbanes; analitzar 
què aporta la declaració d’Habitat III; i 
en quina mesura la incorporació de la 
perspectiva de gènere amplia l’abast 
de les qüestions a resoldre i les seves 
solucions concretes.  

Ponents 

Adriana Ciocoletto, Col·lectiu Punt6 

 

María Ángeles Durán, sociòloga. 

Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales, CSIC  

 

Carme Miralles-Guasch, Institut de 

Ciència i Tecnologia Ambiental 

(ICTA), Universidad Autónoma de 

Barcelona 

 

Zaida Muxí, Universitat Politècnica 

de Catalunya 

 

Inés Sánchez de Madariaga, 

Càtedra UNESCO de Gènere; 

Universidad Politécnica de Madrid 

Programa 

Divendres, 7 de juliol 

 

09.00-09.30h Inauguració 

María José García Celma, directora 

acadèmica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch 

Jordi Bosch i Zaida Muxí,  directors del curs 

 

09.30-10.45h La ciutat compartida 

María Ángeles Duran 

 

10.45-11.15h Pausa 

 

Conferències temàtiques 

11.15-12.00h La nova agenda urbana de 

Nacions Unides: un marc nou per a les 

polítiques de gènere en l'urbanisme 

Inés Sánchez de Madariaga 

 

12.00-12.45h La crisi econòmica i les 

diferències de gènere en la mobilitat 

quotidiana 

Carme Miralles-Guasch 

 

12.45-13.30h Revisió de POUM amb 

perspectiva de gènere 

Adriana Ciocoletto 

 

13.30-14.00h Debat amb totes les ponents 

Modera: Zaida Muxí 

 

14.00-14.30h Cloenda 


