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Noves sòcies a la junta

#jomencasquetocontraelcancerdemama
Calendari dones a l'obra 
Reforma solidària

8M
Entrevista a l'Actual
Programa a #60segons
Presentació a l'EPSEB
Donació solidària 
Entrevista a Pòdcast
Menció al Diari Sabadell

Carla Bossi y su obra: "Mujer en obra"

Forma part de Construïm Juntes

Col·laboracions i patrocinis

NOSALTRES

PROJECTES

ESDEVENIMENTS / ACTES 

ENTREVISTA

COL·LABORA

FEM XARXA 



Som una associació sense ànim de lucre formada per
dones multidisciplinàries compromeses amb la
visibilització de la dona i l'evolució de la societat cap a
un món on la igualtat de gènere sigui una realitat. 

Apostem per la diversitat perquè creiem que totes
podem aprendre unes de les altres, que les nostres
diferències ens fan més fortes i que només avançarem si
Construïm Juntes.
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Arquitecta i dissenyadora. 
La nostra principal protagonista a 

la delegació de Madrid

Constructora d'art, mosaiquista 
escultora i pintora

Aparelladora i 
experimentadora dels oficis 

tradicionals com la forja 

ALICIA BERLINCHES

CARLA BOSSI

YAIZA GARCÍA

NOVES SÒCIES
A LA JUNTA

ENS AMPLIEM



Al repte hi van participar més de 
200 persones, que, 

independentment de la seva edat, 
sexe i ocupació, van encasquetar-se 

per la causa i van fer ressò a les 
xarxes socials. 

#jomencasquetocontraelcancerdemama

Volem apostar per la solidaritat com a mitjà per a reduir la injustícia social i per 
encaminar la societat pel camí de la igualtat de gènere, per l'obtenció dels 

mateixos drets, llibertats i condicions respectant les nostres diferències. 
 

És per això, que un dels nostres objectius principals és la realització de 
projectes solidaris que sensibilitzin el món de la construcció i reverteixin 

l'aportació de les dones en aquest sector en benefici de totes.



El calendari ha tingut
una forta acollida,
venent en quinze dies
120 unitats en castellà i
105 unitats en català.

Estem molt contentes,
orgulloses i agraïdes de
tot el que aconseguim
plegades! 

Calendari dones a l'obra

La necessitat de 
dessexualitzar els 

calendaris de construcció 
ens va portar a treballar 

plegades en la realització 
d'un calendari que 

mostrés com són realment 
les dones a l'obra. 



A banda del projecte solidari per a
recollir diners, per tal de permetre
a l'associació per a persones amb
càncer, el Far, mantenir el lloguer
del seu local durant cinc mesos
més, vam anar al seu local per
ajudar-les a adequar-lo. D'aquesta
manera podran realitzar 

els seus tallers d'una manera més
còmoda i amb la possibilitat
d'ampliar-los de 8 a 15 persones. 
D'aquesta manera, l'associació
pot oferir els seus serveis a més
usuaris i usuàries i en millors
condicions.

Reforma solidària



La reforma solidària va tenir lloc el
26 de novembre de 2022 de 9h a
19h al local de l'associació el Far a
Sabadell. Es va compondre de dues
intervencions principals: 

1.- La retirada d'una vella mampara
d'alumini i vidre que dividia l'espai
en dos. 

2.- La formació d'una divisòria de
pladur que permetés fer un petit
magatzem a la sala principal.

Va ser una jornada molt maca i
plena de cooperació per part de les
dues entitats, on vam riure,
treballar i superar-nos plegades. 



8M - Dia de la Dona

La nostra primera aparició pública
com associació va ser el 8 de març
de 2022 participant en diverses
activitats pel dia de la dona: per una
banda, presentant l'associació al
col·legi d'arquitectura tècnica de
Barcelona amb una petita xerrada a
càrrec de Marta Cabanillas i, per altra
banda, participant activament a la
manifestació de Barcelona. 

L'equip inicial de
Construïm Juntes,
d'esquerra a dreta:
Annabel, Estefi, Carla,
Marta, Tere i Aina un
cop acabada la
manifestació del 8M



Avui fa quaranta-set anys que l'ONU va declarar el 8 de març 
com a Dia Internacional de les Dones. És un dia per celebrar 

però també per reivindicar el nostre paper dins de la societat. 
Des de Construïm Juntes, volem alçar la nostra veu davant la 
necessitat d'avançar en l'equitat entre dones i homes, per tal 
de poder assolir una societat justa i igualitària. En el món de 

la construcció, com en molts d’altres, cal trencar els
estereotips encara existents i potenciar, reconèixer i 

visibilitzar la participació de les dones en aquest sector. 
Nosaltres volem posar el nostre granet de sorra en aquest 

camí i volem, construir juntes, una societat d'igualtat on totes 
les persones, independentment del seu gènere, tinguin els 

mateixos drets. 
 

No oblidem que les dones podem fer tot allò que ens 
proposem!

El nostre manifest pel 8M



Entrevista a l'Actual

Programa #60segons

Activitat col·laborativa amb l'Ajuntament de St.Cugat

Al mes de maig, vam tenir 
l'oportunitat de participar a 
#60segons, una iniciativa de 

@femcastellar que ens va fer resumir 
en un minut, qui som i per què 
impulsem el projecte solidari. 

També ens van entrevistar a l'Actual, de Castellar del Vallès, on també vam 
poder parlar de la nostra associació i de les nostres iniciatives i projectes. 

Durant el mes de juny, l'Ajuntament de St. Cugat, amb els joves del seu 
programa d'integració, va participar en el nostre repte 

#jomencasquetocontraelcancerdemama per a ajudar-nos a visibilitzar 
el nostre projecte solidari.

Presentació a l'EPSEB 

L'Escola Politècnica Superior 
d'Edificació de Barcelona també va 

posar el seu granet de sorra a la 
nostra associació deixant-nos un 
espai per a presentar-nos als seus 

alumnes durant la setmana cultural.



Donació de la recaptació del projecte solidari a l'associació 
el Far per a persones amb càncer.

Entrevista al Pòdcasts "LaBastida" de la UPC

En Jordi Martí ens va entrevistar al 
pòdcasts La Bastida de la UPC. 

Aquest espai té com a objectiu donar 
veu als professionals de l'edificació i 
ens va permetre arribar a un públic 

més professional. 

El nostre projecte solidari "jo m'encasqueto contra el càncer de mama", va 
donar el seu fruit a l'esdeveniment que va tenir lloc el passat 16 de desembre a 

l'espai Àgora a Sabadell, on vam fer entrega dels 2.500€ recaptats. 
 

Va ser un esdeveniment molt emotiu on les dues entitats ens vam poder 
donar a conèixer i vam acomiadar l'any plegades.



Carla Bossi.
DONA EN OBRA. CREADA EL 2018



En quin moment t'adones que
havies de participar del moviment
feminista?

En el moment que vaig veure que
juntes en fem més. Quan tot allò
que penses i sents es fa universal. 

Qui és el teu referent?

Les meves amigues. Dones
contemporànies aprenent cada dia
a ser més feministes i millors
persones. 

Alguna vegada has estat
discriminada pel teu gènere?

He estat desvaloritzada per homes
que van dubtar de les meves
capacitats i per dones amb alta
competitivitat.

Quina és la teva relació amb el món
de la construcció?

Des del 2002 treballo al costat del
meu company en la decoració
comercial, l'art i l'escenografia. Hem
fet pedres i arbres artificials per al
Bosc Inundat del CosmoCaixa i per
a zoològics d'Espanya, Polònia, Xile,
França i Països Baixos. Hem
realitzat escenografies per a
cinema, com  "El perfum", "The
promise" o "Model 77" entre d'altres.
També rèpliques de museus, com el
Centre d ́interpretació Gaudí a Reus
i parcs temàtics a Espanya i
Argentina. Som constructors d'art i
ens servim de l'escultura, la pintura
i el mosaic.

En quin moment de la teva vida
decideixes que t'anaves a guanyar la
vida creant artesania? Tenies dubtes? 

Jo treballava com a periodista
escrivint i fent fotos per a revistes
culturals sobre art. Amb vint-i-tres
anys vaig veure en directe els quadres
de Van Gogh tan petits, però tan
immensos, i van impactar en mi d'una
forma inesperada... En aquell moment
vaig canviar de bàndol. Vaig animar-
me a intentar expressar-me amb
formes i colors. En aquest gremi no
tenim dubtes, sinó culpa per si no
estem creant. 

Va afectar el teu gènere en l'ofici?
Com va ser el procés d'aprenentatge?

Haig de fer-me més forta físicament.
A l'obra haig de triar a consciència la
meva roba de treball per evitar
mirades indiscretes. 



He après a buscar complicitat amb
els meus companys, a comunicar i a
explicar com vull que em tractin en
lloc d'ofendre'm, criticar o
abandonar. De vegades surt bé i 
 altres no tant.

Què et va motivar a expressar-te
amb una obra com aquesta?
 
La idea de la peça va sorgir a partir
d'una convocatòria l'any 2017 per a
una exposició, el mes de la dona, al
Centre Cívic Barceloneta. El tema
era qüestionar la construcció social
del gènere, desmuntar els
estereotips sexistes i reflexionar
sobre la violència simbòlica.
Aquesta peça no només em permet
apropiar-me d'un trepant i un
martell sinó també experimentar
amb la part de la construcció més
primària com és muntar maons i
aixecar una paret.

Com creus que el moviment
feminista ha influenciat en la teva
obra?

Pintar-les de rosa va ser una
manera explícita de "tacar" o
"endur-se" d'aquests elements d'ús
tan masculí. Escollir el rosa com a
color va ser deliberat però conflictiu.
Definir la dona i el femení amb un
color és acotar una altra vegada.
Per tal d'aconseguir un impacte
visual vaig pintar de rosa les eines
com a provocació cap a ells. He
portat una escala rosa a l'obra i
encara avui hi ha alguna reticència
a escollir-la o preval la broma sobre
qui hi estigui muntat.

Si haguessis de definir l'essència de
la teva obra en una paraula quina
seria?

La paraula seria TAMBÉ 

També puc aixecar una paret.
També podem treballar plegats a la
construcció

Quins creus que són els
micromasclismes més presents en
la societat actual?

Com diu el meu company, els
micromasclismes són com les
estrelles al cel, incomptables i
algunes ni tan sols les hem vist
encara.

Com creus que podem reeducar-
nos per eliminar-los?

Ser conscients que nosaltres i ells
els cometem per igual.
Que podem corregir i aprendre
entre les persones sense assenyalar
ni menysprear. 

Com definiries el feminisme?

Un espai on parlem de dones sense
importar nacionalitats, ni classes ni
oficis. L'espai on hem de ser
alumnes i mestres alhora.

Què li diries a aquelles persones
que no es declaren ni masclistes ni
feministes?

Crec que l'important és que
estimem les dones per com són i
només així podrem prescindir
d'aquestes etiquetes. Jo sóc
feminista perquè encara cal
explicar això a molta gent.



DONES I CONSTRUCCIÓ

Si volem una igualtat real i repartir realment el talent, és important donar a
conèixer referents femenines del sector. Al llarg de la història ens han fet
creure que els noms més rellevants eren d'home. 

És el moment de canviar-ho.  

Es destaca la incorporació de la
llum i els colors clars a les seves
obres i el fet d'obrir portes i
finestres que deixessin entrar l'aire i
el Sol. Elsie, va començar amb la
decoració de l'apartament que
compartia amb la seva parella
Elisabeth Bessy Marbury i la fama
va anar creixent fins que va rebre
l'encàrrec professional per decorar
el primer club social de dones de
Nova York, el Colony Club de
Manhattan. 

El 1906, va adquirir una vila
abandonada a França i la va
restaurar amb la seva parella,
formant una marca registrada amb
oficines a la Cinquena Avinguda i
escrivint diversos articles sobre
decoració recopilats a "The house in
Good Taste".

Va néixer a Nova York, però de
molt jove va mudar-se a Escòcia,
on va començar una carrera com
a actriu tot i que, el 1904 va
abandonar els escenaris per
convertir-se en la primera dona
del segle XX en crear dissenys
d'interior.

Elsie de Wolfe, 1865-1950. 



Arquitecta Tècnica des del 1992 per
la UPC, Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona. Màster
en Estructures per la UPC i Grau en
Enginyeria d'Edificació per la
Universitat Jaume I de Castelló.

Començo a Barcelona com a cap
d'obra. El 1994 munto el meu propi
despatx a la Terra Alta, em
defineixo com una arquitecta
tècnica 4x4. De tots els vessants
professionals que he desenvolupat
la que considero més completa és
la de Cap d'Obra, és també amb la
que més he après. Especialitzada
en execució d'obres de restauració
patrimonial, compagino feines de
cap d'obra amb direccions
d'execució.

Teresa Arnal Vidal, 1969

Des del 2016 presideixo el Col·legi d'arquitectura tècnica de les Terres
de l'Ebre i des del 2021 el Consell Català de l'Arquitectura Tècnica.
Actualment, formo part de l'equip de Construïm Juntes com a
responsable de projectes.

I TU? 
VOLS SER UNA DE LES NOSTRES 

REFERENTS?

Contacta'ns al nostre correu electrònic   info@construimjuntes.org i et direm com ho 
has de fer per formar part d'aquestes dones que volem reescriure la història!

DONES I CONSTRUCCIÓ



 Col.laboracions i patrocinis

Totes les nostres activitats i
iniciatives no serien possibles sense
la col·laboració, confiança i suport de
totes aquelles persones, entitats i/o
empreses que creieu, com nosaltres,
que un futur on la igualtat sigui una
realitat és possible. 

És per això, que volem dedicar-vos
aquest espai als qui heu patrocinat
els nostres projectes, heu compartit i
visibilitzat les nostres iniciatives o
simplement ens heu donat consells o
una petita empenta quan ho hem
necessitat. 



Moltes Gràcies per fer posibles les nostres inciatives i projectes. Pel vostre
suport i recolzament i sobretot per voler canviar el món i reescriure la història
amb nosaltres.



Forma part de Construïm Juntes

Si et ressona l'associació i vols formar-ne part, pots fer-ho de moltes 
maneres:

Inscriu-te al nostre grup de whatsapp de dones en 
construcció per intercanviar opinions, ofertes de 
feines, iniciatives i/o inquietuds. 

Envia'ns el teu perfil professional de dona a la 
construcció i el publicarem al nostre IG per 
contribuir a la visibilització de la dona en el sector.

Participa en les diferents activitats i/o iniciatives que 
preparem al llarg de l'any i publiquem al nostre IG.

Col·labora econòmicament mitjançant donacions o 
adquirint els nostres productes de marxandatge.

Sigues columnista a la nostra revista. Escriu sobre 
"Dones i construcció".



PÀGINA WEB
www.construimjuntes.org

INSTAGRAM
@construimjuntes_

CORREU ELECTRÒNIC
info@construimjuntes.org

Tot el contingut és propietat de Construïm Juntes. 
No pot utilitzar-se sense el nostre consentiment ni amb 

fins lucratius.


