Itziar González Virós
Arquitecta i urbanista

Arquitecta i Urbanista per l’ Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona ( ETSAB /UPC) 1995. Va realizar
el seu Projecte final de Carrera sobre Christiania, en la Royal Danish Academy of fine Arts i la seva Escola
d’ arquitectura a Copenhaguen, en el Departament dirigit per Jan Gehl que està especialitzat en el disseny
sostenible de la mobilidad y l’espai públic de ciutats de tot el món. En 1996 va obrir el seu propi estudi
profesional a la ciutad de Barcelona, especialitzant-se en decreixement urbà, optimització de vivendes
públiques, rehabilitació de centres histórics urbans i d´ edificacions en el medi rural. Ha estat professora
associada del Departament de Composició Arquitectónica de l´ETSAB ( UPC) fins a 2005. Des de 2002
s’ha especialitzat en procesos de mediació i resolució de conflictes entre ciutadania i administració, a
través del diseny i coordinació de la participació i cooperació ciutadana en matèria d’ urbanisme i obra
pública .Ha estat regidora electa del Districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona des de Juny del
2007 fins a maig del 2010. Ha realitzat la nova edició “restaurada” de la Guia d´ Alexandre Cirici , Barcelona, Pam a Pam i és autora de la seva actualizació Per no perdre peu, (Comanegra 2012). Es coautora
dels llibres "Revoltes " ( Dau, 2014) i " La força per canviar les coses" ( Angle, 2015). Des d´ octubre del
2012 participa activament en els movimients socials, i és membre fundadora del grup promotor del ParlaMent Ciutadà ( www.parlamentciutada.cat) i Directora de l´Institut Cartogràfic de la ReVolta (www.institutcartograficdelarevolta.org) En 2014 treballa a la ciudad de Saint-Fons ( Lyon) per a la construcció del seu
Conseil Citoyen i l’ agència de la ciutadania i els funcionaris per a la seva cooperació y corresponsabilització en el disseny de les polítiques públiques de transformació urbana. Amb la UTE Km ZERO, va guanyar
al setembre del 2017 el concurs internacional per a la redacció de les estratègies d’ actuació i el projecte
de urbanització de la Rambla de Barcelona.
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