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NOTA PREMSA 

Jornada Tècnica: “La ciutat i el treball que volem les dones” 

19 DESEMBRE 2019 - Palau Macaya 

 

L’Associació Forgender Seal organitza amb el suport del Departament de Treball de 

la Generalitat de Catalunya una Jornada Tècnica per enfortir les capacitats i habilitats 

dels equips tècnics i polítics de les administracions locals. 

El principal objectiu de l’associació Forgender Seal és acabar amb les polítiques 

públiques cegues al gènere i una manera d’arribar-hi és a través de la formació, de 

les experiències compartides i de la voluntat ferma per acabar amb les desigualtats de 

gènere.   

La Jornada es dirigeix a professionals tècnics i polítics de les administracions públiques 

de l’àmbit local i supramunicipal. 

Comptarem amb la participació d’expertes en Perspectiva de Gènere, Comunicació i 

Polítiques Locals. 

A la Taula 1 “Eines per incorporar la perspectiva de gènere als espais de treball 

de les Administracions” les ponents són: 

-Sra. Marta Corcoy, periodista i Investigadora i Presidenta de l’Associació Dones 

Periodistes de Catalunya 

-Sra. Maribel Cárdenas, directora de l’àrea d’igualtat i LGTBI Ajuntament de Santa 

Coloma de Gramenet  

-Sra. Laia Papiol i Bartolí, politòloga, Cap de la Unitat d'Igualtat i Projectes d'Alcaldia 

de l'Ajuntament de Sant  Boi de Llobregat 

-Sra. Esther Pino, filòloga i màster en estudis de la dona i polítiques d’igualtat 

d’oportunitats, experta en drets humans, cooperació, gènere i incidència política i 

membre de l’Associació Forgender Seal 

A la Taula 2. “Integració de la perspectiva de gènere en el desenvolupament 

econòmic local” les ponents són: 

-Sra. Anna Mercadé, directora d’ODEE Cambra de Comerç de Barcelona  

-Sra. Blanca Padrós, 2a Tinenta d’alcaldessa d’Economia, Serveis Interns, Treball, 

Universitats, Innovació i Transparència de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

-Sr. Emili Cardiel, jurista, especialista en gestió d’Ongs i en cooperació internacional 

membre de l’Associació Forgender Seal  
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També ens acompanyaran a la Inauguració de la Jornada, la Sra. Mireia Mata, directora 

General d’Igualtat en el Treball del Govern de la Generalitat de Catalunya,  la Sra. Núria 

Ramon, directora de l’Institut Català de les Dones (ICD) i la presidenta de l’Associació 

Forgender Seal, la Sra. Marta Macias.  

L’associació Forgender Seal impulsa i promou la primera norma de certificació de 

l’àmbit ,municipal a favor de la igualtat de gènere. La Norma SG CITY 50-50 incorpora 

un sistema de gestió per avaluar i certificar el compromís dels governs municipals 

a favor de la igualtat de gènere. 

 

Informació tècnica de la Jornada 

Data: 19 de desembre 2019  

Lloc: Palau Macaya. Passeig de Sant Joan, 108, 08037 Barcelona 

Horari 9.30h a 12.30h  

Adreçada: Professionals tècnics i polítics especialitzats en polítiques d’Igualtat de 

Gènere, especialment a l’àmbit municipal i supramunicipal 

Audiovisual Difusió: http://bit.ly/IgualtatiTreball 

Persona de contacte: 

Maria Freiria: premsa@forgender.org 

http://bit.ly/IgualtatiTreball
mailto:premsa@forgender.org

