
VILÀ IMPULSA UN CURS INTERN PER DOTAR LA 

SINDICATURA D’UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Les classes es faran fins a finals de juny i s’abordaran temes tan diversos com 

violència masclista, llenguatge no sexista i la perspectiva de gènere en el dret  

La síndica estudiarà com afecten les males praxis administratives en la vida de 

les dones i vetllarà perquè l’Ajuntament ajudi a l’eradicació de la violència 

masclista i dugui a terme polítiques de sensibilització   

Barcelona, 28 d’abril del 2017. -- El personal de la Sindicatura de Greuges de 

Barcelona farà entre els mesos d’abril i juny un curs per dotar l’oficina d’una 

perspectiva de gènere. Amb aquest curs, coordinat per la psicòloga Laia Rosich, es 

pretén visibilitzar i considerar les diferències entre homes i dones en un àmbit o 

activitat determinada, així com l’impacte de la pròpia concepció binària i excloent dels 

gèneres, amb l’objectiu de reflexionar-hi per trobar vies que permetin resoldre les 

desigualtats que aquestes diferències provoquen. 

El curs es va iniciar el 26 d’abril i es perllongarà fins el 21 de juny. En total es faran 9 

sessions. La primera, Introducció a la perspectiva de gènere, va córrer a càrrec de 

Lidia Puigvert Mallart. Les següents classes les donaran Sonia Ruiz Garcia 

(Transversalitat de gènere), Lorena Garrido Jiménez (Perspectiva de gènere i dret), 

Marisa Fernández Gálvez (Aplicacions de la perspectiva de gènere en el dret), Alba 

Garcia Sánchez (La perspectiva de gènere en l’àmbit laboral), Laia Rosich Solé 

(Violencia masclista), el Col·lectiu Punt 6 (Urbanisme i gènere) i Isabel Muntané 

Rodríguez (Comunicació i llenguatge no sexista). La darrera sessió servirà per 

elaborar un document amb les recomanacions a aplicar. 

En el discurs de pressa de possessió, el passat 5 de setembre, la síndica ja va 

anunciar la intenció d’incorporar a les actuacions de la Sindicatura la visió de gènere, 

segons les normatives de la Llei d’Igualtat 2016 del Parlament de Catalunya i el Pla 

per la Justícia de Gènere 2016-2020 de l’Ajuntament de Barcelona, perquè siguin 

equitatives en relació a la situació específica de cada persona o col·lectiu. 

En concret, des de la Sindicatura de Barcelona, s’estudiarà com afecten les males 

praxis administratives en la vida de les dones, es vetllarà perquè des de l’Ajuntament 

no només sigui prioritària l’eradicació de la violència masclista sinó que es facin 

polítiques de sensibilització i es posin els recursos suficients per portar-les a terme, i 

es defensaran els drets i les llibertats de les dones davant de qualsevol agressió. 



El Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020 de l’Ajuntament de Barcelona vol afavorir 

valors essencials com el respecte, el reconeixement, l’equitat o la llibertat. El pla, a 

més, vol ser una eina per a la promoció de l’equitat entre dones i homes i entre les 

mateixes dones, i marcar el camí per construir una ciutat on les dones tinguin veu i 

capacitat de decisió i on estiguin en posició d’igualtat en la vida cultural, econòmica, 

social i política.    

 

         


