CARME RIBAS SEIX
Barcelona, 1956
Gerent del Consorci del Besòs
Formació acadèmica
Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, 1980.
Diplomada en Arquitectura del Paisatge (ETSAB-UPC), 1985.
Trajectòria professional
Gerent del Consorci del Besòs, entitat amb caràcter d’ens local integrada pels
Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet,
Montcada i Reixac i Badalona té com a finalitat garantir la unitat de l’acció pública en el
seu àmbit territorial d’actuació, orientada especialment a la formació del planejament
urbanístic, la seva la seva execució i conservació; en el desenvolupament de les
infraestructures, la millora ambiental i l’eficàcia energètica de les trames urbanes i en la
gestió i disseny de nou espai públic.
Ha treballat al Servei de Projectes Urbans de l’Ajuntament de Barcelona, en projectes
vinculats a la transformació de l’espai públic.
Entre els anys 1987 i 2017 ha format part del despatx d’arquitectura Ravetllat-Ribas
SLP. El seu treball s’ha centrat en l’àmbit públic, realitzant projectes destinats a
habitatge públic, edificis d’equipaments o intervencions en l’espai públic i en el
planejament urbà.
La seva obra ha estat publicada en diferents revistes nacionals i internacionals, i ha
obtingut diversos reconeixements com a finalista o premiada pels premis FAD
d’Arquitectura i Espai Públic, entre d’altres.
Els treballs més recents han estat el projecte i construcció de 44 habitatges per a gent
gran a Quatre Camins (Barcelona), estudis per al cobriment de la Ronda de Dalt
(Barcelona) i la rehabilitació i ampliació del Mercat de Sant Antoni, Barcelona.
Informació addicional
És professora associada de Projectes Arquitectònics a l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona (UPC) des de l’any 1987.
És responsable del Taller de Projectes Arquitectònics del darrer curs de grau, titulat
“Ciutat i Infraestructura”.
Exerceix com a docent en el Màster d’Arquitectura del Paisatge (MbLandArch).
Ha estat també professora de l’Escola Elisava i del BCN Design Studio de la University
of Illinois de Chicago.
Ha participat en diversos jurats de premis relacionats amb l’arquitectura i el disseny de
les ciutats i del paisatge.
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