
Una mirada a la 
gentrificació des de 
la perspectiva de 
gènere. Impactes i 
possibles respostes 
en el context de 
COVID-19.
Gerència Municipal

Webinar 



Promoure un espai 
per a la reflexió 

conjunta i la proposta 
d’actuacions en el 
context COVID-19.   

Objectius
Presentar els estudis 
sobre gènere i 
gentrificació a la 
ciutat de Barcelona: 
dLa gentrificació a la 
ciutat de Barcelona des 
d’una perspectiva de 
gènere: aproximació 
quantitativa.  
dSistema d’indicadors 
d’impactes de 
gentrificació i gènere. 
Aplicació al Poblenou 
de Barcelona.

Conèixer 
experiències 
de resistència 
i prevenció de 
la gentrificació 
amb perspectiva 
de gènere. 

Fomentar el 
debat al voltant 

dels impactes 
de gènere de la 

gentrificació i com 
es poden prevenir 

i donar-hi resposta.



Sessió 1: 
28 de 
setembre 
de 2020,
16.30 hores Sessió 2: 

9 d’octubre 
de 2020,

11 hores

Calendari

Accés
www.youtube.com/c/FeminismesiLGTBI

https://www.youtube.com/c/FeminismesiLGTBI


Sessió 1: 
28 de 
setembre,
de 16.30h 
a 18h.

01. 
Benvinguda i 

presentació del 
webinar a càrrec 

de Sara Berbel, 
Gerent Municipal.

Ponència marc sobre 
gènere i gentrificació, 

a càrrec de Winifred 
Curran, DePaul 

University, Chicago. 

02. 



03. 
Presentació de l’estudi 
La gentrificació a la 
ciutat de Barcelona des 
d’una perspectiva de 
gènere: aproximació 
quantitativa, a càrrec 
de Toni López Gay i 
Joan Sales Favà, Centre 
d’Estudis Demogràfics. 05. 

Tancament de la 
sessió, a càrrec de 

Laia Grau, Gerent 
adjunta d’Urbanisme. 

Debat i propostes 
d’actuació des 

de la perspectiva 
de gènere i en el 

context de Covid-19. 

04. 



Benvinguda i presentació 
de la segona sessió del 

webinar, a càrrec de 
Laura Pérez Castaño, 

Tinenta d’Alcaldia de Drets 
Socials, Justícia Global i 

Feminismes i LGTBI. 

01. 

Sessió 2:
9 d’octubre,
d’11h a 
12.30h.



Presentació de l’estudi 
Sistema d’indicadors 
d’impactes de 
gentrificació i gènere. 
Aplicació al Poblenou 
de Barcelona, a càrrec 
de Gabriela Navas i Marc 
Dalmau, Observatori 
d’Antropologia del 
Conflicte Urbà. 

02. 

03. 
Experiències de

resistència i prevenció
de la gentrificació:

a. Maria Luisa Pérez Colina, 
Lavapiés ¿dónde vas?

b. La Filadora, Assemblea
Feminista de Poblenou.

c. Ricarda Goetz, 
Departament de les Dones 

de la Ciutat de Viena.



05. 
Comiat i tancament 

del webinar, 
a càrrec de Janet Sanz, 

Tinenta d’Alcaldia 
d’Ecologia, Urbanisme, 

Infraestructures i Mobilitat. 

Debat i propostes 
d’actuació des 
de la perspectiva 
de gènere i en el 
context de Covid-19.

04. 



www.youtube.com/c/FeminismesiLGTBI

www.youtube.com/c/FeminismesiLGTBI

