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CONSTRUÏM 
LA IGUALTAT 
A TRAVÉS DE 
L'ESPAI

CIUTATS 
DIVERSES
que no perpetuïn les 
desigualtats de gènere, 
condició social, origen, estat 
de salut, orientació sexual o 
edat, entre altres.

CIUTATS 
CUIDADORES
que situïn les tasques de cura 
a l’àmbit públic per visibilitzar-
les, valoritzar-les i col·lectivizar-
ne la responsabilidad.

CIUTATS 
SOSTENIBLES 
respectuoses amb els entorns 
i les comunitats que els 
habiten des d’una perspectiva 
ambiental però també 
econòmica i social.

A través del disseny urbà 
busquem pensar, construïr o 
generar...



Equal Saree som arquitectes i investigadores que estudiem la relació entre la configuració dels espais 
i les desigualtats de gènere des de l’any 2010. Treballem per dissenyar espais més igualitaris a través 
de processos col·laboratius i de cocreació.

Utilitzem metodologies participatives i innovadores per posar al centre dels processos a les persones 
i donar veu a col·lectius habitualment neutralitzats. 

Partint d’aquestes bases, desenvolupem el nostre treball en diversos àmbits:

• DISSENY ARQUITECTÒNIC I URBÀ

• PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA 

• ESTUDIS I RECERCA

• FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

PROPOSEM 
CIUTATS
PER A LA VIDA 
QUOTIDIANA



Projecte destacat
FEM DISSABTE A LA PLAÇA!
Una plaça feminista 
disseñada amb la infància

Encàrrec: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i AMB
Novembre 2016 - Juliol 2019

Aquest projecte té per objecte remodelar la plaça d'en Baró per 
integrar noves activitats destinades a nenes i nens de 6 a 12 
anys. Es basa en la reflexió col·lectiva sobre els usos i criteris de 
disseny del futur espai amb l'objectiu de facilitar la convivència 
de persones diverses. El procés consta de tres fases: participació 
oberta a la plaça, generació de propostes amb l'alumnat de 
l'escola Torre Balldovina i elaboració del projecte de la nova 
plaça. El disseny resultant és una plaça permeable i oberta al 
barri, amb diversitat d'espais i d'usos per cobrir les necessitats de 
les diferents persones usuàries. 

Tasques realitzades:
 Disseny i dinamització del procés participatiu
 Avantprojecte i Projecte executiu
 Direcció d'obra

 Obra Seleccionada FAD Ciutat i Paisatge 2020

 + Coneix més sobre el projecte



Projecte destacat
UN PATI DIFERENT I DIVERTIT
Repensem el pati de l’escola Sant Salvador de Cercs
 
Encàrrec: Ajuntament de Cercs
Setembre 2019 - Abril 2020

Aquest projecte busca transformar el pati de l’escola Sant 
Salvador a partir d’un procés col·lectiu que implica a tota la 
comunitat educativa, posant al centre a l’alumnat. A més, a través 
del procés de diagnosi del pati i de generació de propostes de 
millora, busquem: iniciar un procés de presa de consciència 
sobre les desigualtats al pati de l’escola, crear xarxa i fomentar 
la implicació i la interacció de la comunitat educativa, afavorir la 
participació activa de l’alumnat en la transformació del seu entorn 
d’aprenentatge, generar criteris i estratègies de transformació del 
pati per assolir un pati més inclusiu; i tractar el pati com un espai 
educatiu i integrar-lo al projecte pedagògic del centre.

Tasques realitzades:
 Disseny i dinamització del procés participatiu
 Avantprojecte i Projecte executiu
 
 + Coneix més sobre el projecte



Projecte destacat
EMPATITZEM
Repensem l'ús 
dels patis escolars
 
Encàrrec: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Novembre 2017 - Març 2019

Partint de la importància del pati de l'escola com a espai 
d'aprenentatge, de joc i de convivència, aquest projecte busca 
generar propostes de reorganització que treballin sobre la igualtat 
de gènere, la cooperació i els valors inclusius. 

Més enllà de buscar la transformació de l'espi, és un procés 
pedagògic i participatiu: la comunitat educativa analitza 
l'espai, reflexiona sobre les relacions i els valors, imagina idees 
i propostes de millora i, finalment, consensuen propostes 
concretes que seran portades a la pràctica. 

Tasques realitzades:
 Disseny i coordinació del projecte
 Disseny i dinamització d'activitats participatives
 Formacions metodològiques a docents i famílies
 Avantprojecte i Memòria Valorada
 
 + Coneix més sobre el projecte



Projecte destacat
LA MODEL 
S'OBRE A LA CIUTAT
Procés participatiu ciutadà

Encàrrec: Àrea d’Ecologia urbana, Ajuntament de Barcelona
Gener - Juliol 2018
Col·laboració  Cooperativa LaCol

El tancament de la presó La Model de Barcelona representa una 
oportunitat única de recuperació d'aquest espai singular per a la ciutat. 
Una oportunitat que convertirà un recinte opac en un lloc que generarà 
vida al seu voltant. L'objectiu del procés participatiu és debatre i fixar 
amb la ciutadania el futur d'aquest espai, tenint en compte el grau de 
protecció patrimonial i de preservació de la memòria històrica, els usos 
i equipaments que hauria d'acollir i la configuració urbana que podria 
tenir. Durant el procés s'han realitzat tallers temàtics i accions amb 
col·lectius específics, per arribar a una gran diversitat de persones i 
recollir la pluralitat d'opinions existents. 

Tasques realitzades:
 Disseny i coordinació del procés participatiu
 Disseny i dinamització d'activitats participatives
 Gestió de convocatòria i plataformes de participació online
 Elaboració de criteris de disseny i gestió 

 + Coneix més sobre el projecte
Projecte de transformació 
Ecologia Urbana - Ajuntament de Barcelona



Projecte destacat
LA MODEL 
S'OBRE A LA CIUTAT
Procés participatiu ciutadà

Encàrrec: Àrea d’Ecologia urbana, Ajuntament de Barcelona
Gener - Juliol 2018
Col·laboració  Cooperativa LaCol

El tancament de la presó La Model de Barcelona representa una 
oportunitat única de recuperació d'aquest espai singular per a la ciutat. 
Una oportunitat que convertirà un recinte opac en un lloc que generarà 
vida al seu voltant. L'objectiu del procés participatiu és debatre i fixar 
amb la ciutadania el futur d'aquest espai, tenint en compte el grau de 
protecció patrimonial i de preservació de la memòria històrica, els usos 
i equipaments que hauria d'acollir i la configuració urbana que podria 
tenir. Durant el procés s'han realitzat tallers temàtics i accions amb 
col·lectius específics, per arribar a una gran diversitat de persones i 
recollir la pluralitat d'opinions existents. 

Tasques realitzades:
 Disseny i coordinació del procés participatiu
 Disseny i dinamització d'activitats participatives
 Gestió de convocatòria i plataformes de participació online
 Elaboració de criteris de disseny i gestió 

 + Coneix més sobre el projecte



Projecte destacat

VIA LAIETANA, UN CARRER
PEL VEÏNAT
Incorporant a la infància
en el disseny de les ciutats
 
Encàrrec: Àrea d’Ecologia urbana, Ajuntament de Barcelona.
Juny 2018 - Abril 2019

La Vía Laietana és una de les artèries urbanes més importants de 
la ciudad de Barcelona i una de les que més impacta en la vida 
del veïnat de Ciutat Vella. Amb la voluntad d'aconseguir una ciutat 
menys contaminada, més saludable i més amable amb les persones 
s'inicia un procés participatiu que es plasmarà en un projecte de 
transformació de la Via Laietana i dels seus voltants. El desitg és 
que es converteixi en un eix veïnal pacificat que faciliti la mobilitat 
transversal i connecti els barris donant resposta a las necessitats 
quotidianes de les persones des de la diversitat. 

Tasques realitzades:
 Disseny i coordinació del procés i activitats participatives 
 Gestió de convocatòria i plataformes de participació online
 Elaboració de criteris de disseny i gestió de l'espai
 
 + Coneix més sobre el projecte



Projecte destacat

CONSTRUÏM SANT FELIU 
Pressupostos participatius del 
Pla de Millora de l’espai urbà

Encàrrec: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Abril 2021 - Juliol 2019

Amb l’objectiu de definir de forma participativa, entre les diferents 
parts interessades, les propostes del Pla de millora de l’espai urbà i 
prioritzar les intervencions mitjançant un sistema de vots. 

Els resultats d’aquest procés s’han centrat en les experiències 
quotidianes de les persones que viuen al municipi. Generant 
propostes de millora urbana incorporant la perspectiva de gènere i 
interseccional, fomentant la participació ciutadana i promovent un 
urbanisme de proximitat que té en compte les experiències de les 
persones en tota la seva diversitat i complexitat.

Tasques realitzades:
 Disseny i coordinació del procés i activitats participatives 
 Gestió de convocatòria i plataformes de participació online
 Elaboració de les propostes per als pressupostos  

 + Coneix més sobre el projecte



Projecte destacat
PLAÇA DELS PORXOS
Procés participatiu 
per repensar la plaça

Encàrrec: Ajuntament de Barcelona
Gener 2019 - Abril 2019

La plaça dels Porxos està ubicada a Sant Martí de Provençals i és 
un espai de referència al barri tant pel seu ús quotidià de trobada 
veïnal com per la lluita històrica de 1982 per reclamar la seva 
conservació. 

Aprofitant la necessitat de reparació d'un aparcament soterrat es 
planteja la remodelació de la plaça a través d'un procés participatiu 
amb entitats veïnals, escoles i instituts i  comerços de la plaça, a 
més d'activitats obertes a tot el veïnatge.

Tasques realitzades:
 Disseny i dinamització d'activitats participatives 
 Assessorament metodològic
 Elaboració de criteris de disseny

 + Coneix més sobre el projecte



Projecte destacat

LES DONES DE SANT JUST 
BUSQUEM CASA!
Procés participatiu virtual per a un nou espai de 
coneixement, sororitat i apoderament feminista
 
Encàrrec: Ajuntament de Sant Just Desvern
Febrer 2020 - Març 2021

El futur punt de trobada feminista al municipi de Sant Just Desvern 
serà un espai amb serveis específics per a les dones, però també un 
espai per al coneixement i la sororitat, l’apoderament femení i l’oferta 
de recursos per a una vida justa i equitativa, en l’àmbit social, laboral, 
cultural i de lleure. L’objectiu del procés participatiu és pensar en comú 
i dissenyar de zero aquest espai per tal que sigui adequat, còmode, útil, 
dinamitzador i atengui les necessitats de dones amb diferents perfils, 
edats i moments vitals. Ha comptat amb una gran implicació de les 
dones participants i,  sens dubte, aquest procés suposa l’inici d’una 
potent xarxa de dones compromeses amb la igualtat i l’apoderament 
femení.

Tasques realitzades:
     Disseny i coordinació del procés i activitats participatives 
     Gestió de convocatòria i plataformes de participació online 
 
     + Coneix més sobre el projecte



Projecte destacat

MARXES EXPLORATÒRIES
Recorreguts urbans
amb ulls de dona

Encàrrec: Foment de Ciutat S.A, Ajuntament de Barcelona
Novembre 2017 - Juliol 2018

Les marxes exploratòries consisteixen en l'aplicació d'una 
metodologia concreta desenvolupada al llarg dels anys per 
l'urbanisme feminista i sistematitzada per l'Ajuntament de 
Barcelona per a l'ús municipal. Consisteixen en unes visites a 
peu pel barri realitzades per un grup de dones que hi viuen o hi 
treballen amb l'objectiu de detectar aquells elements i espais 
urbans que generen benestar o malestar. El resultat, a més 
de donar veu a les veïnes com a expertes sobre el seu barri, 
és traspassar les necessitats detectades als equips tècnics 
perquè puguin actuar en conseqüència.

Tasques realitzades:
 Coordinació del procés
 Dinamització d'activitats participatives
 Assessorament metodològic

 + Coneix més sobre el projecte



Projecte destacat 

EQUAL PLAYGROUNDS 
Campanya de sensibilització

Els patis d'escola són el primer espai on nenes i nens 
aprenen a relacionar-se. El problema és que a la majoria de 
patis la pista de futbol ocupa l'espai central, principalment 
utilitzat per nens, mentre que la gran majoria de nenes i la 
resta de nens s'agrupen a la perifèria. 

Per evitar que els rols de gènere es reproduixin des de 
la infància, hem de crear patis igualitaris. Vam fer un 
experiment molt senzill en el que vam voler trencar amb 
el futbolcentrimes, instal·lant al centre de la pista un joc 
modular. QUÈ VA PASSAR?

L'alumnat va interccionar movent els mòduls lliurement 
per l'espai i generant desenes de centres on nens i nenes 
ocupaven l'espai de manera equitativa. 

Mitjantçant un sistema de monitorització, vam poder 
comprovar com amb elements de joc dissenyats amb 
criteris de gènere es generen relacions més igualitaries 
entre l'alumnat. 

 + Coneix més sobre el projecte



Projecte destacat 

REPENSEM 
LA PLAÇA DE LA PAU
Procés participatiu per a la millora de la Plaça de la 
Pau

Encàrrec: Ajuntament de Sant Just Desvern.
Novembre 2020 - Març 2021

Amb l'objectiu de definir participativament, entre el veïnat, el grup 
impulsor i l’ajuntament, una proposta consensuada per a la millora 
urbana de la Plaça de la Pau, s’ha posat en marxa un procés 
participatiu.

S’ha apostat per una metodologia innovadora de participació híbrida, 
que incorpora activitats virtuals i presencials a l’espai públic, amb la 
finalitat de posar en comú les diverses necessitats de les persones 
que gaudeixen quotidianament aquest espai. Com a resultat, s’ha 
obtingut una proposta de criteris d’organització d’usos que serà 
utilitzada per l’equip redactor del projecte de remodelació.

Tasques realitzades:
 Disseny i coordinació del procés participatiu
 Disseny i dinamització d'activitats participatives
 Elaboració de criteris de disseny
 + Coneix més sobre el projecte



FORMACIONS
Activitats educatives amb infància, joves i persones 
adultes.

Promoure la reflexió crítica sobre els usos, la configuració, la gestió 
i les percepcions dels espais que habitem és el primer pas cap a 
uns pobles i unes ciutats més igualitàries i més sostenibles. A través 
de les formacions estimulem la presa de consciència, treballem 
per la reformulació teòrica i conceptual i donem eines pràctiques 
i metodològiques per implementar canvis a nivell personal, 
professional i polític.

Per a professorat: l’espai com a agent coeducador. 
A partir dels principis de les pedagogies crítiques i feministes, 
donem eines per la transformació social a través de l’anàlisi de 
l’entorn i per trobar solucions a partir de l’acció comunitària.

Per a personal tècnic i especialitzat.
Formacions teòric-pràctiques per incorporar metodologies 
feministes i tècniques participatives en l’anàlisi espacial i urbana 
així com per aplicar criteris de justícia de gènere en la formulació i la 
implementació d’accions de canvi.

Per a Universitats.
Per mirar les ciutats i els espais que les conformen, adquirir 
eines pràctiques per aplicar als projectes, aprendre metodologies 
participatives i dinàmiques col·lectives.



PUBLICACIONS

El pati de l'escola en igualtat
Guia de diagnosi i d’intervenció amb perspectiva de gènere.

Aquesta guia és el resultat de la nostra recerca dels últims anys 
sobre l’ús de l’espai a la infància. Proposem una metodologia de 
diagnosi participativa i d’intervenció d’igualtat de gènere als espais 
d’esbarjo a partir d’un procés de reflexió i d’aprenentatge col·lectiu.  
Es basa en la recerca “El pati de l’escola en igualtat. Diagnòstic i 
intervenció de gènere a l’espai d’esbarjo” de Dafne Saldaña Blasco.

Traducció de la guia al castellà, grec i anglés gràcies a “Inclusive 
Schoolyards“, campanya de micromecenatge a Goteo.

Camina Tamshi
Recomanacions urbanes amb perspectiva de gènere.

Un manual de recomanacions i estratègies per un desenvolupament 
urbà inclusiu i igualitari del municipi de Gueznaia, Tanger-Tétouan.

MORE
Expanding Architecture from a Gender-Based Perspective.

Aquesta publicació recull les ponències, conferèncis, vídeo-assaigs 
i tallers realitzades en el III International Conference on Gender 
and Architecture (Florència, 2017). El congrés vol promoure i 
visibilitzar les contribucions que el feminisme ha fet a l’arquitectura, 
la planificació urbana i a totes les disciplines que estudien i/o 
intervenen a l’espai.

Co-editada amb Serafina Amoroso, Maria Novas i Amelia Vilaplana.



PREMIS

2021 Inside-outside. Vila-seca
 >> Segona classificació en el concurs "Poliesportiu lleuger al campus educatiu i esportiu  
 de Vila-seca".

2020 La Model s'obre a la ciutat. Barcelona.
 >> Premi AJAC XII en la categoria Participació

 Empatitzem. Repensem l’ús dels patis escolars. Santa Coloma de Gramenet.
 >> Projecte seleccionat a la 3a Mostra d’Arquitectura Catalana de Barcelona 

 Fem dissabte a la Plaça d’en Baró! Santa Coloma de Gramenet.
 >> Projecte seleccionat categoria Ciutat i Paisatge 2020 dels premis FAD
  

2017 Una comporta a mida. Igualada.
 >> Proposta guanyadora concurs "Repensant el barri del REC, Igualada" en la    
 categoría «Edificació i Mixticitat d'usos”.  

2015 Camina Tamshi. Urbanisme, gènere i participació. Tànger- Barcelona.
 Acompanyament tècnic per aplicar la perspectiva de gènere al desenvolupament urbà del  
 municipi de Gueznaia.
 >> Premi AJAC X en la categoria d'Urbanismo- No realitzat. 
 >> Premi Mostra d’Arquitectura Internacional Catalana.

2013 Walking India. Delhi-Shivpuri-Barcelona.
 Iniciativa d'igualtat de gènere per al desenvolupament de les dones.
 >> Premi finalista al Women Transforming Cities Best Practice Awards 2013



AMB QUI HEM TREBALLAT
Ajuntaments i altres institucions públiques

Universitats

Altres



Helena Cardona Tamayo
Arquitecta per l'ETSAB-UPC 
i cofundadora d’Equal Saree. 
Aporta metodologies innovadores 
a processos de participació 
posant al centre les persones 
usuàries, especialment la infància. 

Julia Goula Mejón
Arquitecta per l'ETSAB-
UPC, il·lustradora amateur i 
cofundadora d'Equal Saree. 
Especialista en participació digital.

Dafne Saldaña Blasco
Arquitecta per l'ETSAB-UPC, 
Màster en Estudis de Dones, 
Gènere i Ciutadania per l’IIEDG 
i Doctora en Estudis de Gènere: 
Cultures, Societats i Polítiques 
per la UAB. Cofundadora d'Equal 
Saree. 
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