
 
L'Ajuntament de Barberà organitza formació en gènere als comerços de la 

ciutat 
 

L'Oficina de Polítiques de Gènere, juntament amb la Regidoria de Comerç, Mercats i 
Turisme de l'Ajuntament de Barberà del Vallès ha organitzat dues formacions en gènere 
adreçada als comerços de la ciutat:  
 
1.  "Comunicació no sexista, llenguatge inclusiu"  
 
La formació "Comunicació no sexista, llenguatge inclusiu", preten donar eines per 
garantir un llenguatge inclusiu. Concretament, té com a objectius específics: 
 
� Aprendre a detectar el sexisme i l'androcentrisme en el llenguatge.  
� Prendre consciència de les implicacions que té expressar-se sempre en masculí.  
� Aprendre a aplicar els recursos existents per tal que el llenguatge sigui no 

sexista.  
 
Cal destacar la importància de la llengua com a transmissora de valors i com a eina de 
comunicació i educació. El llenguatge crea realitat, però també la representa i reflecteix.  
La nostra societat, malauradament, encara és sexista i, per tant, el llenguatge no està 
exempt d'aquesta influència. Històricament, s'ha utilitzat el masculí com a genèric, 
incloent en ell al sexe femení.  
És evident, doncs, que cal fer una reflexió sobre les causes i l'origen del llenguatge 
androcèntric i fomentar la utilització d'un llenguatge alternatiu que s'ajusti a la realitat i 
visibilitzi les dones. 
 
Aquesta formació, que tindrà lloc els dies 8 i 15 de juny de 14:30h a 16:30h a la 
Biblioteca Esteve Paluzie, anirà a càrrec de Montserrat Vallvé Viladoms, 
redactora, correctora lingüística i formadora, experta en llenguatge no sexista i amb 
una ampla experiència en formació sobre la temàtica. 
 
 
2.  "La igualtat de gènere aplicada als comerços" 
 
L'objectiu d'aquesta formació és sensibilitzar als comerços en matèria d'igualtat entre 
dones i homes i facilitar eines pràctiques per aplicar la perspectiva de gènere en els 
comerços de Barberà.  
Els continguts que es tractaran en la formació són els següents: 
� Marc jurídic de les polítiques d'igualtat efectiva entre dones i homes i prevenció 

de les violències masclistes.  
� Conceptes claus sobre igualtat efectiva entre dones i homes.  
� Aplicació de la perspectiva de gènere en els comerços.  

 
Aquesta formació, que tindrà lloc els dies 22 i 29 de juny de 14:30h a 16:30h a la 
Biblioteca Esteve Paluzie, anirà a càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga, 
formadora i experta en gènere i violència masclista 
 
Les places són limitades.  
Els comerços que tinguin interès es poden apuntar a una o totes dues 
formacions.  
 



 
Cal fer inscripció prèvia indicant nom i cognoms, comerç al que es pertany, 
DNI, email i telèfon de contacte i formació a la que es vol participar, a través 
dels següents mitjans: 
 
� Per telèfon al 93 729 71 71. Ext. 327 
� Per email a l'adreça electrònica: comerc@bdv.cat 
� Per whatsapp al 627 013 985 

 
Aquesta acció s'emmarca en el marc de l'objectiu que té l'Ajuntament de fer de 
Barberà una Ciutat Feminista.     


