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L’Advocacia de
Barcelona,
altaveu de les
dones del món
a El tercer fòrum ‘Women Business &

Justice’ presentarà debats sobre
resolucions de la jutgessa Ginsburg

Mayte Piulachs
BARCELONA

El Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona (ICAB) es
converteix en un altaveu
de les reivindicacions de
les dones d’arreu del món
amb la celebració de la tercera edició del Women
Business & Justice European Forum, dijous i divendres, que a causa de la
pandèmia serà en línia.
“En l’actual junta de govern de l’ICAB tenim el
ferm compromís amb la
consecució de la igualtat
efectiva entre homes i dones, i en aquesta edició volem visibilitzar el talent fe-

La frase

—————————————————————————————————

“La igualtat entre
homes i dones forma
part de la justícia, i
sense igualtat no hi ha
democràcia”
Maria Eugènia Gay
DEGANA DEL COL·LEGI DE
L’ADVOCACIA DE BARCELONA

mení i donar veu a les dones per posar de manifest
situacions que resulten indignes, per tal d’evidenciar la seva existència i revertir-les”, afirma la degana de l’ICAB i president de
l’Advocacia Catalana, Maria Eugènia Gay, que inau-

El cartell del ‘3rd Women Busines & Justice’, que enguany, per
la pandèmia, serà en línia ■ EPA

gurarà el congrés acompanyada de l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau; la
consellera de Justícia, Ester Capella; la presidenta
del Congrés, Meritxell Batet, i la vicepresidenta del
Parlament Europeu, Dita
Charanzová.
En aquesta edició, l’advocacia ret homenatge a la
jutgessa Ruth Bader Ginsburg, i ha organitzat cinc
taules que recullen les seves principals resolucions
judicials: Dona i doble dis-

criminació; Dona i drets
civils; Dona, direcció i empresa, i Dona i entorn laboral. Enguany s’ha convidat
ponents internacionals,
com ara Thi Kim Xuan
Nguyen, de les Nacions
Unides; Hana Jalloul Muro, secretària d’Estat de
Migracions; Tamara Sujú,
advocada especialista en
drets humans a Veneçuela, i Rosario Silva de Lapuerta, vicepresidenta del
Tribunal de Justícia de la
UE, entre d’altres. ■

