
 

 

Ada Colau Ballano  

L’alcaldessa de Barcelona  

Twitter: @AdaColau 
Facebook: https://www.facebook.com/ada.colau/ 
Instagram: @adacolau 
Web: https://ajuntament.barcelona.cat/alcaldessa/ca/ 
 

Formació acadèmica rellevant 
Va cursar estudis a la Facultat de Filosofia, a la Universitat de Barcelona, i va gaudir d’una beca 
Erasmus a Milà.  

Trajectòria professional 
Ha estat investigadora i defensora dels drets humans, especialitzada en dret a l’habitatge i dret a la 
ciutat.  
 
En els seus inicis, va exercir professionalment en el camp de la comunicació, la producció audiovisual 
i la traducció i interpretació. A més, fins a la meitat dels 2000, va participar en diversos moviments 
socials, dels quals va adquirir coneixements sobre l’endeutament global i les institucions financeres 
internacionals. En aquest context, el 2006, va ser l’amfitriona a la ciutat de Barcelona de la missió 
oficial a l’Estat espanyol del relator de les Nacions Unides, Miloon Kothari.  
 
L’any 2007 va entrar a formar part de l’Observatori DESC, plataforma integrada per entitats i 
persones dedicades a l’estudi i la defensa dels drets econòmics, socials i culturals, de primer com a 
tècnica de cooperació i després com a responsable de l’Àrea de Dret a l’Habitatge i la Ciutat.   
 
L’any 2009 va impulsar la creació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i en va ser la 
principal portaveu fins el 2014. D’aquesta etapa destaca la seva intervenció a la Comissió d’Economia 
del Congrés dels Diputats, la discussió al Congrés d’una iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada 
per la PAH amb l’aval de més de 1.400.000 signatures, i la seva intervenció a la Comissió de Peticions 
del Parlament Europeu a Brussel·les.  
 
L’any 2014, juntament amb persones procedents del moviment veïnal, l’acadèmia i els moviments en 
defensa de la sanitat i l’educació públiques, va impulsar el projecte “Guanyem Barcelona”, amb 
l’objectiu de concórrer a les eleccions municipals. Com a cap de llista de la coalició electoral 
Barcelona en Comú va guanyar les eleccions que es van celebrar el 24 de maig.  
 
El 13 de juny de 2015 va ser investida alcaldessa de Barcelona. Es va convertir, així, en la primera 
dona alcaldessa de la història de la ciutat.  

https://ajuntament.barcelona.cat/alcaldessa/ca/


 
 
Durant el seu primer mandat, el Govern municipal ha tingut com a prioritats lluitar contra les 
desigualtats, impulsar un model més sostenible de ciutat, defensar el dret a l’habitatge digne i fer 
una ciutat més participativa. Així mateix, s’ha apostat per la regulació de l’impacte del turisme, per 
una economia diversificada, inclusiva i verda, per la remunicipalització de serveis públics, i per la 
consolidació de Barcelona com a capital en l’àmbit de la innovació, el coneixement i la recerca.  
 
Entre altres mesures, destaca la posada en marxa del Pla de barris, per revertir la desigualtat als 
barris més vulnerables; la creació de la Unitat contra l’Exclusió Residencial (UCER) per lluitar contra 
els desnonaments; el Pla especial urbanístic d’allotjament turístic (PEUAT) i la posada en marxa de 
Barcelona Energia, la primera empresa d’energia elèctrica municipal i la més gran d’Espanya.  
 
El feminisme i el respecte a la diversitat i la solidaritat també han ocupat un espai central a les 
polítiques municipals, amb la creació de la Regidoria de Feminismes i LGTBI i la posada en marxa del 
pla “Barcelona, ciutat refugi”. Totes aquestes mesures han consolidat la ciutat de Barcelona com a 
referent internacional en drets socials i justícia global. 
 
Entre els premis i reconeixements rebuts durant el seu primer mandat destaquen el premi Overall 
Tourism, en reconeixement a la millor gestió sostenible d’aquest fenomen global (2018), el premi de 
l’associació europea Housing Europe i de la Federació Internacional de Llogaters a la política 
d’habitatge de l’Ajuntament (2019); el reconeixement de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) al 
programa B-MINCOME per reduir les desigualtats i millorar el benestar de la societat (2019) i el 
segon premi dels Sharing & Reuse Awards a la plataforma digital de participació ciutadana Decidim 
Barcelona (2019). 
 
Durant aquests quatre anys l’alcaldessa ha teixit aliances amb altres grans ciutats del món com París, 
Londres, Nova York, Seül, Montreal, Madrid o Montevideo, per fer front de manera conjunta als 
reptes globals derivats de la desigualtat, el canvi climàtic, la gentrificació i l’acollida de refugiats. Amb 
aquest objectiu, ha participat en diferents fòrums com la Cimera sobre el Clima per a Líders Locals 
(París, 2015), la reunió d’alt nivell sobre integració de les persones migrants, organitzada per la 
Comissió Europea (Brussel·les, 2016), la cimera d’alcaldes i alcaldesses d’Europa sobre la crisi de 
refugiats (Vaticà, 2016), la Segona Assemblea Mundial de Governs Locals i Regionals (Quito, 2016), i 
el Fòrum d’Alt Nivell sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides (Nova 
York, 2018). 
 
Actualment és enviada especial per a la relació de les ciutats amb les Nacions Unides de Ciutats i 
Governs Locals Units (CGLU) i copresidenta de l’associació mundial de grans ciutats Metròpolis, així 
com presidenta de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores. 
 
El 15 de juny de 2019 va ser reelegida alcaldessa de Barcelona.  
 
El nou Govern segueix treballant per construir un projecte de futur per a Barcelona com a ciutat 
global i, especialment, afrontar l’emergència climàtica i els reptes socials. Això significa prioritzar 
polítiques públiques centrades en la lluita contra les desigualtats, l’habitatge, la sostenibilitat, la 
reducció de la contaminació i d’emissions d’efecte hivernacle, l’impuls d’un model econòmic dinàmic 



 
i redistributiu, el feminisme i la defensa dels drets humans, i l’enfortiment de la participació 
ciutadana.  
 
Un govern de Barcelona i per a Barcelona, que té el benestar dels barcelonins i de les barcelonines 
com a màxima prioritat. Un govern que vol fer una Barcelona millor, més justa, més activa i més 
oberta. Una ciutat de drets i d’oportunitats per a tothom.  

Informació addicional 
Juntament amb el seu company i també activista, Adrià Alemany, va escriure els llibres Vides 
hipotecades. De la bombolla immobiliària al dret a l’habitatge (2012), i Sí que es pot! Crònica d’una 
petita gran victòria (2013).  
 
És mare de dos nens, Gael i Luca.  

Data d’actualització 
3 de març de 2020 
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