Ada Colau Ballano
Barcelona, 3 de març de 1974
Alcaldessa de Barcelona
Formació acadèmica
Durant la dècada dels anys 90 va cursar estudis a la Facultat de Filosofia a la
Universitat de Barcelona, i va gaudir d'una beca Erasmus a Milà.
Ha adquirit les seves competències professionals i polítiques al llarg dels últims vint
anys amb estudis acadèmics i informals, treballs en organitzacions civils i la
participació en moviments socials.
Trajectòria professional
Ha estat durant anys investigadora i defensora dels drets humans, especialitzada en
dret a l'habitatge i dret a la ciutat.
Als anys 90 va exercir professionalment en el camp de la comunicació, la producció
audiovisual i la traducció i interpretació.
Al llarg d’aquest mateix període i fins a la meitat de la dècada del 2000 ha estat
implicada en diversos moviments socials dels quals va adquirir coneixements sobre
l’endeutament global i les institucions financeres internacionals.
L’any 2006, amb motiu de la missió oficial a l'Estat espanyol del relator de les Nacions
Unides Miloon Kothari, Ada Colau va fer d’amfitriona a la ciutat de Barcelona,
coordinant la trobada entre Kothari i diverses entitats socials locals, donant-li a
conèixer l’estat de les polítiques públiques sobre habitatge, la bombolla immobiliària i
l'emergència habitacional a tot l'Estat espanyol.
L'any 2007 va entrar a formar part de l'Observatori DESC, plataforma composta per
entitats i persones dedicades a l'estudi i la defensa dels drets econòmics, socials i
culturals. Com a responsable de l’Àrea d'Habitatge d’aquest observatori, va organitzar
nombroses trobades, seminaris, cursos i jornades, entre els quals destaquen el
Seminari internacional sobre les dones i el dret a l'habitatge: construint hàbitat des de
la dignitat (2007), el Seminari internacional sobre el dret a la ciutat (2009), i la Jornada
sobre el Dret a l'Habitatge i a la Ciutat en el Marc de la Crisi (2010).
El febrer del 2009 va impulsar la fundació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca
(PAH), i en va ser la principal portaveu fins al 2014.

L’any 2013, Ada Colau va participar en una sèrie d'esdeveniments que van aconseguir
notorietat pública: la seva intervenció com a portaveu de la PAH a la Comissió
d'Economia del Congrés dels Diputats de Madrid, 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. Al començament de 2014, va decidir delegar el seu lloc de
portaveu de la PAH.
Posteriorment, va acceptar ser una de les portaveus de Guanyem Barcelona amb
l'objectiu de concórrer a les eleccions municipals de maig de 2015.
El 13 de juny de 2015 va ser investida alcaldessa de Barcelona, la primera alcaldessa
de la història de Barcelona.
Informació addicional
Juntament amb el seu company i també activista Adrià Alemany, va escriure el llibre
Vides hipotecades. De la bombolla immobiliària al dret a l'habitatge (2012), i un altre
llibre posterior, Sí que es pot! Crònica d'una petita gran victòria (2013).
Paral•lelament, Ada Colau ha participat en trobades i congressos internacionals, entre
d'altres el United Nations Habitat: For a Better Urban Future (Rio de Janeiro, 2010); II
Foro Social y Urbano, organitzat per Habitat International Coalition; Xarxa Global pel
Dret a l’Hàbitat i a la Justícia Social (Nàpols, 2012); “Repensar la crisis, la deuda y la
propiedad”, a l'Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) (Quito, 2013); o “El nou
repte d'Europa. Guerra, crisi i revolucions democràtiques”, al Museu Reina Sofia
(Madrid, 2014).
Té un domini fluid de la llengua italiana arran de la seva estada a Milà.
Data d’actualització
24 de juliol de 2015

