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Arquitecte Superior titulada el 2006 a l’ Escola Tècnica Superior d’ Arquitectura de 
Barcelona. Investigadora especialitzada en Ordenació del Territori i Projecte Urbà, ha 
realitzat el Màster de Projectació Urbanística de la Fundació UPC i està cursant el 
Màster d’ Urbanisme de la UPC per a la realització de la tesis doctoral.  
 
Actualment es dedica a la investigació sobre criteris urbans per a la construcció d’ un 
hàbitat social sostenible en el territori del Sud-Oest d’ Europa en el marc del Programa 
europeu d’ àmbit transnacional (França-Espanya-Portugal) “Ecohabitat Sudoe” i ha 
col.labora amb Isabel Sierra en la investigació sobre Espais Urbans i Salut. Ha participat 
en la Publicació del llibre ‘Recycling city. Lifecycle, embodied energy, inclusion’ de 
Lorenzo Fabian, Emanuel Giannotti, Paola Viganò i en la Publicació del llibre ‘Reforma 
de la Diagonal de Barcelona: Espacio público+transporte colectivo’ 
 
Combina la investigació teòrica amb la pràctica Professional a través de concursos d’ 
urbanisme que realitza a través de la plataforma oberta UNDERPROJECTLAB que va 
fundar el 2011 amb Àlvaro Cuéllar i amb la qual ha guanyat diversos premis:  
 

2013: Concurs Racons Públics.  Mitgera de Les Corts.  

2012: Concurs Racons Públics.  Els Ponts del Llobregat.  

2012: Concurs OPPTA – Intervencions per l’emergència. Reciclar territoris amenaçats 
per catàstrofes naturals. El cas de Puerto Saaavedra, Araucanía, Xile.  

2012: Concurs OPPTA - Intervencions per l’emergència. Reestructurar un teixit urbà 
resultat de processos accelerats d’urbanització irregular. El cas de Chimalhuacán, 
México.  

2012: Concurs Plan Maestro Eje Bulnes, Barri Cívic de Santiago de Xile. Menció.  

2011: Ha col.laborat amb Joaquim Español en l’ Estudi i propostes de tractament de l’ 
espai públic del front urbà portuari de Barcelona. 
 
 
MICRO-URBANISME: accions d’ acupuntura a l’ espai urbà 
 
Després d’ uns anys de grans operacions urbanístiques i arquitectures d’ autor molt 
costoses, l’ actual context social, econòmic i polític, ens fa ser conscients de les nostres 
limitacions i s’ anuncia l’ inici d’ una nova etapa sobre el futur de les nostres ciutats.  
 
Sota la defensa d’ una ciutat compacta, ecològica, saludable i pensada pels 
ciutadans, es realitzen intervencions de millora en l’ espai urbà que no necessiten de 
grans planificacions urbanístiques però que gràcies a la seva creativitat, reflexió, 
innovació i immediatesa d’ execució, arriben de forma directa a l’ escala humana 
suposant importants impactes socials i urbans. Com a tècnics i usuaris de l’ espai urbà 
cal pensar en com aprofitar l’ ocasió de les petites intervencions per aconseguir 
construir una ciutat sostenible i pròspera. 


