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Governs locals compromesos amb la Igualtat de gènere” II Fòrum de Municipis 

Certificats amb el Distintiu SG CITY 50-50. 
 

L'Associació Forgender Seal organitza el II Fòrum de Municipis amb la Certificació SG CITY 

50-50 a favor de la Igualtat de Gènere en l'àmbit municipal. "Governs locals compromesos 

amb la Igualtat de Gènere”. Es celebrarà el pròxim 28 de setembre de 8.30h a 17h a La 

Ciba de Santa Coloma de Gramenet. 

La trobada està dirigida tant als càrrecs electes com els equips tècnics dels diferents 
ajuntaments i ens supramunicipals que han obtingut el Distintiu o actualment es troben en 
procés de certificació.  

Intervindran en la Inauguració: Núria Parlon, alcaldessa Santa Coloma de Gramenet; 

Meritxell Benedí, presidenta Institut Català de les Dones ICD, Núria Marín, alcaldessa de 

l’Hospitalet de Llobregat i Presidenta de la Diputació de Barcelona, Rosa Cursach, directora 

Insular d'Igualtat i Diversitat. Consell Insular de Mallorca Sandra Castro, tercera Tinenta 

d’Alcaldia. Regidora d’educació, cooperació, drets i feminismes de l’Ajuntament de Lleida, 

Teresa Llorens, Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social  Diputació de 

Barcelona i Marta Macias, presidenta Forgender Seal. 

L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Sra. Núria Parlon, impartirà la Conferència 

d’obertura “Els ODS de l’Agenda 2030 a la Governança local”.  

Segons l'organització de la trobada: "Aquest II Fòrum vol promoure la Governança local 
compromesa amb la Igualtat de gènere, a més d’establir aliances fortes amb els 
governs acreditats". L’Associació Forgender Seal ha creat una nova certificació dirigida 
als Consell Comarcals, sent el de l’Alta Ribagorça  el primer   que ha estat reconegut amb 
aquest  Distintiu per la Igualtat de Gènere SG CITY 50-50, que posa en valor el disseny de  
bones pràctiques i solucions identificades davant possibles dificultats  en l’aplicació 
transversal de la perspectiva de gènere en l’àmbit comarcal. 
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En el II Fòrum de Municipis certificats hi intervindran expertes feministes com Elisenda 

Calvet, professora lectora de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la 

Universitat de Barcelona i membre de la Comissió de Memòria Històrica de l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Barcelona (ICAB), Remei Sáez Martínez, directora de la Plataforma Unitària 

contra les Violències de gènere, Karina Gibert, catedràtica de la Universitat Politècnica de 

Catalunya-BarcelonaTech (UPC). Especialista en Ciència de Dades i Intel·ligència Artificial. 

Directora de l’IDEAI-UPC. Premi Ada Byron 2022 CPEIG, i Maribel Cárdenas. directora de 

Polítiques d’Igualtat. La CIBA. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

Amb l’objectiu d’intercanviar idees i experiències en l’àmbit municipal, s’han 

organitzattres comissions de treball amb càrrecs electes i equips tècnics. Es tractaran 

temes com Cultura, esports, memòria i participació ciutadana des de la mirada de les 

dones. Urbanisme feminista i mobilitat: com podem construir municipis amables per a 

tothom. Violències masclistes. Organització del temps, conciliació i corresponsabilitat, 

eines per combatre bretxes de gènere estructurals.   

Les bones pràctiques per avançar cap a la igualtat de gènere també tindrà un espai dins 

el II Fòrum. La Sra. Anna Mercadé directora Observatori Dona, Empresa i Economia. 

Cambra de Comerç de Barcelona explicarà  el model d’Escola d’Igualtat per l’empresa 

impulsat per l’ODEE Cambra de Comerç de Barcelona i la Sra. Meritxell Bautista, 

empresària, cofundadora i presidenta de Fibracat TV, intervindrà per parlar sobre la 

incorporació de la perspectiva de gènere a la comunicació audiovisual..  

El Fòrum es tancarà amb la Taula rodona “Les administracions locals davant els reptes 

globals” amb representants polítics de governs locals com, Helena Martínez. Diputada 

d’Igualtat i cooperació internacional de la Diputació de Lleida i regidora a l’Ajuntament de 

Torrefarrera., Joana Ortega, secretària General ACM, Eva M. Martínez Morales. Presidenta 

del Consell comarcal de Baix Llobregat i alcaldessa de Vallirana, entra d’altres. La taula estarà 

moderada per la Imma Moraleda, directora d’Alcaldia de l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet.  En el transcurs de la trobada s’habilitarà un espai de televisió  on es gravaran 

bones practiques de gènere als municipis. 

 

Més informació: 

premsa@forgenderseal.org 

Mòbil 649002803 

www.forgenderseal.org 

 

mailto:info@forgenderseal.org
http://www.forgenderseal.org/
file:///C:/Users/mfrei/Downloads/premsa@forgenderseal.org
file:///C:/Users/mfrei/Downloads/www.forgenderseal.org

