CURRICULUM VITAE

MARIA MORON MARTIN

FORMACIÓ ACADÈMICA
♦

Antropòloga Social

♦

Mestratge Industrial Electrònica Industrial

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
♦

Tècnica en Gestió de Recursos Humans i Investigació Econòmica.

♦

Especialista en Tècniques de Dinamització d’Associacions i Grups d’Ajuda
Mútua.

♦

Programadora IBM. 1970. Institut BIT

CÀRRECS PÚBLICS
♦

Cap de Gabinet Regidoria de Drets Civils.
Ajuntament de Barcelona (1999-2000)

♦

Coordinadora de Drets Civils.
Ajuntament de Barcelona (2000-2003)

ACTIVITATS ÀMBIT PRIVAT
♦

Fundadora de CEDIS (Centre d’Estudis Dona i Societat) 1987-1989

♦

Co-directora del programa Dona, Salut i Qualitat de Vida. CAPS

♦

Fundadora i Administradora de l’empresa consultora Méndez-Vigo Morón SL

♦

Des de l’any 2003 fins a l’actualitat professional autònoma en l’àrea
d’assessorament tècnic i formadora treballant de forma exclusiva per a
diferents àrees del Govern de la Generalitat de Catalunya.

ÀREES D’ESPECIALITZACIÓ
Investigació
Elaboració d’un informe sobre l’estat de funcionament i la
gestió portada a terme pels serveis a les cases d’acollida per a
dones en situació de violència masclista de tota Catalunya.
Departament d’Acció Social i Ciutadania. Universitat de
Barcelona. 2007
Elaboració d’un informe sobre l’estat de funcionament i la
gestió portada a terme als “pisos pont” per a dones en situació
de violència masclista i de marginació de tota Catalunya.
Departament d’Acció Social i Ciutadania. Universitat de
Barcelona. 2007
Elaboració d’un informe sobre les bases de la convocatòria dels
ajuts adreçats als municipis de Catalunya des de la Secretaria
d’Acció Social i l’elaboració d’indicadors per a la valoració dels
projectes i de la memòria tècnica d’execució dels mateixos.
Departament d’Acció Social i Ciutadania. Universitat de
Barcelona. 2008
Estudi inventari sobre les polítiques de dones a Catalunya des
de l’àmbit local.
Estudi sobre la percepció ciutadana de les diferències entre
dones i homes en l’exercici del poder polític.

Estudi de l’evolució dels pressupostos municipals 1979-2003
amb relació a polítiques socials en general i en polítiques de
dones en particular.
Investigació sobre la presencia, funció i potencial de les dones
en les empreses i organitzacions.
Anàlisis dels procediments formals i informals en les empreses
i la seva idoneïtat per una política d’optimització de recursos
humans femenins.
Intervenció
Disseny de programes i accions per polítiques d’igualtat
d’oportunitats dins del marc estratègic de les organitzacions i
empreses.
Assessorament a les dones que es plantegen canvis en el seu
itinerari professional
Assessoria tècnica per programes
desenvolupament professional de dones

internacionals

de

Consultoria de formació
Cursos sobre la implementació de polítiques de dones a les
administracions públiques en general i a les administracions
locals en particular. EAPC
Formació específica per dones en habilitats de direcció,
comunicació, desenvolupament i assertivitat.
Seminaris i activitats d’informació, comunicació i sensibilització
per canvis culturals i polítiques d’igualtat d’oportunitats.

ACTIVITATS PRINCIPALS
Àrea d’Assessorament
Assessora del Institut Català de les Dones en el seguiment dels
projectes dels ens locals per elaborar Plans de Polítiques de Dones.
2005-2009
Elaboració de Plans de Polítiques de Dones per a diversos
ajuntaments de Catalunya 2004-2008
Assessora de l’Institut Català de les Dones en Polítiques de Dones
aplicades per les administracions locals. 2004-2009

Àrea d’investigació
Totes les activitats portades a terme amb anterioritat a l’any 1999 s’han fet des
de CEDIS i ACTIVA, centre d’estudis i empresa consultora respectivament de
les quals vaig ser membre fundadora i treballadora.
“Intervenció dels Ajuntaments de Catalunya en Polítiques de
Gènere” Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
2004. Estudi portat a terme a tots els municipis catalans amb una
població superior als 3.000 habitants.
“Efectes sobre els municipis de la presencia de dones en la
presa de decisió política en l’àmbit local” Institut Català de la
Dona. Generalitat de Catalunya. 2004. Estudi portat a terme sobre
tots els municipis que han tingut una alcaldessa des de 1979 fins al
2003.
“El Punt d’Informació i Atenció a les Dones al districte de les
Corts de Barcelona” Regidoria de la Dona, Ajuntament de
Barcelona. 2004-2005. Anàlisis del perfil d’usuària i font d’informació
sobre el coneixement del PIAD.

“El Torn de les alcaldesses: gènere i poder polític” Oficina del
Pla d’Igualtat. Diputació de Barcelona. 1999. Estudi de la percepció
que tenen les entitats sobre la gestió del consistori, portat a terme a
25 municipis de la província de Barcelona, que en la legislatura 19951999, tenien una dona en l’alcaldia
“Les necessitats de formació continua per a les mestres de FP
privada a Andalusia en funció de les noves demandes del
sistema educatiu” FORCEM. Estudi portat a terme a diversos
centres de las 8 províncies de la Comunitat d’Andalusia
“La formació específica per a dones en els plans de formació
continua” FORCEM. Estudi realitzat
en 20 empreses de
Catalunya de 5 sectors diferents.
”La situació laboral de les dones que treballen a l’Ajuntament de
Terrassa”. Ajuntament de Terrassa
“Evolució de la situació i el paper de les dones a Catalunya en
els últims 20 anys”. Institut Català de la Dona
“La situació laboral de les dones que treballen a l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i elaboració de propostes d’actuació
per una efectiva igualtat d’oportunitats”. Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat
“Anàlisis de la situació de les dones de dotze empreses
espanyoles del sector públic i privat”
per al Proyecto NOW-LUNA, promogut per la Secretaria Confederal
de la Dona de Comissions Obreres, dirigida a la implantació d’accions
positives.
Realització del “Catàleg d’Accions positives per la conciliació de
la vida familiar i laboral”. Institut de la Dona. Madrid.
“Creació de llocs de treball no agraris en zones rurals europees:
anàlisi de l’èxit d’Albacete. Projecte d’investigació comunitari
RUREMPLO. Projecte FAIR CT96-1766
“Ocupació i formació en el Sector del Comerç al menor a
Espanya" del I Programa Force de la CE de Estudis Sectorials.
Coautora de l’estudi comparatiu "Work, employment and training in
the Retail Trade Sector in Europe", per la Comissió Europea.

“Ocupació i formació en el Sector de reparació i distribució de
vehicles a motor" del II Programa Force d’Estudis Sectorials.
“Ocupació i formació en la Indústria Alimentaria” del III Programa
Force d’Estudis Sectorials.
“Les qualificacions emergents i les necessitats de formació en
comerços de menys de deu empleats”. Projecte FORCE, realitzat
juntament amb Portugal.
“Demandes i necessitats de formació superior continuada a
Catalunya". Fundació Bosch i Gimpera.
“Estudi socioeconòmic de 5 barris de la ciutat de Girona”, dins
del III Programa Comunitari de Lluita contra la Pobresa, per
l’Ajuntament de Girona.
“Situació socioeconòmica de Barcelona i la influencia del Pla
Estratègic Barcelona 2000" per l’Institut d’Estudis Urbans de la
Universitat de Liverpool (Anglaterra)
"Les repercussions econòmiques, socials i urbanístiques dels
Jocs Olímpics i de la Expo Universal de 1992 a les ciutats
organitzadores i la seva àrea d’influència". Sozialforschungsstelle
Dortmund Landeninstitut d’Alemanya.
“Avaluació del Marco Comunitario de Ayuda” (Programes
finançats per el Fondo Social Europeo en les regions fora de
l’objectiu 1), per la Comissió Europea.
“Estudi Socioeconòmic en barris i poblacions de Catalunya per a
la implantació i el desenvolupament de Casals Cívics”. Direcció
General d’Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya.
"Impacte de les polítiques de reestructuració agrària de la UE:
Comunitat de Castilla-La Mancha". UE
"Estat de salut autopercebuda en el col·lectiu docent: efectes
sinèrgics entre condiciones de treball productiu, treball
reproductiu, qualitat de vida i gènere". CAPS.
“Qualitat de serveis i satisfacció del client". Banca InternacionalBanca Mora. Andorra. IKERFEL. Bilbao

“El paper dels mitjans de comunicació de masses: premsa, radio,
TV y les noves comunicacions informàtiques. Evolució, factors
que incideixen i canvis culturals". IKERFEL. Bilbao
Diversos estudis de mercat, realitzant dinàmiques de grups i
entrevistes a especialistes per l’empresa IKERFEL, Bilbao.

Àrea de Formació
Disseny i impartició de cursos sobre l’elaboració de Plans de
Polítiques de Dones a Catalunya adreçat al personal tècnic i polític de
les administracions locals. ICD i Escola d’Administració Pública de la
Generalitat de Catalunya.
Cursos sobre “L’acció positiva com a eina d’aplicació per a la igualtat
d’oportunitats. Programa europeu Equal.
Disseny i avaluació dels cursos
sobre "Política de Igualtat
d’Oportunitats en les empreses" i impartició dels cursos a Espanya.
Projecte realitzat en col·laboració amb Anglaterra dins d’un Programa
FORCE de la UE.
Acciones formatives sobre temes de Desenvolupament personal i
professional, assertivitat, habilitats directives, comunicació i
autoestima a dones assalariades i professionals, i de cultura del
canvi, gestió de recursos humans i formació de formadors per
responsables de personal i formació en diferents empreses i
institucions (Programa EMMA.. de la Mancomunitat del GarrafPenedès, ECCO, Associació Catalana d’Empresàries i Executives,
Caprabo, Sabeco, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Vilafranca
del Penedès i altres), 1994/95/96.
Disseny i coordinació del Programa Europeu LEONARDO per la
traducció, culturització i difusió del Programa d’Autoformació
Springboard per el desenvolupament professional i personal de
dones assalariades i professionals autònomes. En aquest projecte
multinacional participen Telefònica d’Espanya, l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquest programa es realitza en col·laboració amb Anglaterra, França i
Finlàndia. 1995/96.

Monitores autoritzades del Programa d’Autoformació per Dones
Springboard (a Espanya Salto Adelante).
Disseny i impartició de formació sobre “l’ús del temps i conciliació
vida professional i personal” en el Projecte CASSANDRA, del
Programa NOW, promogut per l’Ajuntament de Barcelona, dirigit a la
formació ocupacional i empresarial de 500 dones, 1996.
Disseny, desenvolupament i impartició del programa de "Tècniques
per la Igualtat, una gestió no discriminatòria de recursos
humans" per a
responsables de personal en empreses i
organitzacions, inclòs en el Programa NOW de Tècniques per a la
Igualtat de l’Ajuntament de Barcelona, 1996.
Disseny i Impartició en diferents comunitats autònomes dels mòduls
de formació “Desenvolupament Personal i Professional” dirigits
específicament a dones que realitzen formació ocupacional en
l’empresa ECCO. 1996.
Participació en el Màster d’Estudis de la Dona organitzat per l’Institut
de la Dona i el Col·legi de Llicenciats i Doctors en Ciències Polítiques
i Sociologia de Madrid. Impartició del mòdul d’ "Accions Positives",
1995/96.
Realització de diversos cursos de “Tècniques de dinamització i
Polítiques d’Igualtat” a Copiapó, Puerto Mont i Santiago de Xile.
Organitzats per l’Institut per al Nou Xile i l’Agencia de Cooperació amb
Amèrica Llatina del Govern alemany. 1995.
Realització del taller “Tècniques de comunicació i participació en
les associacions de dones”. Utrecht. Organitzat per la Federació
d’Associacions de Dones Espanyoles Emigrants a Holanda i
l’ambaixada Espanyola. 1995.
Disseny i impartició dels cursos de “Desenvolupament d’habilitats
empresarials per noves emprenedores” Ajuntaments de Valls,
Torelló i Vilafranca del Penedès. Programa "Pasando a la Acción" de
formació de emprenedors, finançat por el FSE. 1994.
Participació en els cursos organitzats per el Programa Dona,
Salut i Qualitat de Vida del CAPS y dirigit a representants d’entitats
de dones, al 1994, amb els següents mòduls:
- La unitat bio-psico-social de l’ésser humà

- Efectes de l’assetjament sexual en la salut de les dones
- El biaix de gènere als mitjans de comunicació
Coordinació i ponència en les Jornades Internacionals de Formació
per sindicalistes Treballadores, sector alimentació, UGT.Madrid,
1993.
Seminari "La importància de la formació continua en el sector del
comerç" per als responsables de formació de la Fédération des
Services de la CFDT (organització sindical). Paris, 1993.
Cursos a l’IMAE. Ajuntament de Barcelona. 1993.
-Anàlisi dels moviments socials i iniciatives de
dones en el municipi de Barcelona
-Anàlisi dades estadístiques sobre problemàtica de la dona
-Anàlisi i avaluació polítiques institucionals a favor igualtat
Seminari de Formació "La importància de la formació continua en
el sector del comerç" per a responsables de cooperatives de
consumo. València, 1993.
Col·laboració en els cursos de Formació Continua del CEPROM
(CC.OO.), impartint el mòdul de "Delictes contra les dones:
perspectiva psicosocial".

ELABORACIÓ DE MATERIALS
Disseny i realització d’una guia tècnica per elaborar Plans de
Polítiques de dones. 2005.
Elaboració del "Manual de Recursos Humans: Dones,
empreses i desenvolupament integral", projecte guanyador del
Premi “8 de Març, M Aurèlia Capmany 1994", de l’Ajuntament de
Barcelona.
Creació d’una "Guia Didàctica per a la formació en el comerç al
menor", encarregat i finançat per CEDEFOP. 1993.

ORGANIZACIÓ I/O PARTICIPACIÓ
Participació en el Congrés Internacional "Dones, Treball,Salut". Barcelona.
1996.
Ponències: “La salut autopercebuda en el col·lectiu de
docents”. “Les repercussions de les polítiques de recursos
humans en el benestar de les treballadores”.
Participació en el Seminari “Les Accions Positives i les Administracions
Públiques” Organitzat per la Federació de Serveis Públics UGT. País
Valencià. 1996.
Ponència: “Les Accions Positives. Origen i Naturalesa. Els
Programes d’Accions Positives. Continguts i Fases del
Desenvolupament”.
Participació en la Jornada “Les Accions Positives en les Empreses”.
Organitzat per EMAKUNDE Institut Basc de la Dona. Bilbao. 1996.
Ponència: “Experiències d’Accions Positives en les empreses”.
Participació en les Jornades “Dones en Positiu”, organitzades per l’Institut
Català de Tecnologia per a la introducció de dones en el camp de les noves
tecnologies. Barcelona, 1997
Ponències: “La formació transversal i la seva incidència en
l’elecció d’ocupació” i “La situació ocupacional de les dones en
relació a les tecnologies productives”
Participació al Fòrum Alternatiu de ONG de Dones de la IV Conferència
Mundial sobre Dones de NN.UU. Beijin (Xina). 1995.
Organització i participació en el Seminari “Igualtat i Diversitat: la gestió dels
recursos humans femenins”. Barcelona. 1995.
Ponència: “Igualtat d’Oportunitats en el lloc de treball”.
Participació en la reunió preparatòria del Fòrum Alternatiu de ONG de la IV
Conferència Mundial sobre Dones. Viena. 1995.

Participació en el “Taller de Entrenament sobre Metodologia i Tècniques
Qualitatives d’Investigació en Salut Reproductiva i Sexualitat”.
Organitzat per el CEDES (Centre d’Estudis d’Estat i Societat) (Buenos Aires)
i la John Hopkins University amb la participació de professionals d’Argentina,
Brasil, Mèxic, Perú, Colòmbia, Xile i EE.UU. 1994.
Organització i participació al "Encuentro de Expertas Europeas" a
"Dones, Salut, Treball". Organitzat per CAPS Barcelona. 1994.
Organització i participació en el Workshop Internacional "Dona,
Salut i Treball". Organitzat per CAPS. Barcelona. 1994.
Comunicacions: "La morbilitat diferencial en les Dones de l’àmbit
rural". "La salut autopercebuda en les dones de l’àmbit rural".
Conferència sobre "El temps de les Dones". Ajuntaments de Girona i
Vilafranca del Penedès. 1994.
Participació en el Seminari Internacional "Avaluació de Programes i Accions
de Formació per a la Creació d’empreses”, finançat per la Unió Europea dins
del Programa Labes-Euroform. 1994.
Ponència: "El desenvolupament personal per emprenedores".
Participació en el IV Congrés Estatal de Planificació Familiar. Girona. 1994.
Ponència: "L’educació per la salut i grups específics de
població".
Participació en la IX Conferència anual de la European Women
Development Network, Barcelona, 1993.
Ponència: “La
espanyoles”.

Igualtat

d’Oportunitats

en

les

empreses

Participació en les Jornades sobre Moviments Socials. Barcelona. 1993.
Ponència: "Les associacions de dones com a moviment alternatiu
per el canvi de mentalitat”.

Participació en les Jornades Tècniques: “La Dona en l’ Any 2000. El Repte.
Qualitat de Vida i Noves Tecnologies”. ICD, Generalitat de Catalunya i Epson
Ibérica. 1993.
Ponència: “L’Accés de les Dones a les Noves Tecnologies.
Situació Actual i Perspectives”.
Participació en el I Congrés Internacional de “Dones Arquitectes i
Planificadores Urbanes”. Berlín, 1991.
Ponència: “La dona en les ciutats espanyoles”.
Organització del Seminari "El reequilibri social i econòmic en l’Àrea
Metropolitana de Barcelona". Sta. Coloma de Gramenet. 1989.
Participació en les Jornades "Joventut Rural i Participació". Direcció General
de la Joventut. Ministeri de Cultura. Comunitat Autònoma del Principat
d’Astúries. Gijón. 1989.
Ponència: "Condicions de Vida de les dones en l’àmbit rural".
Organització i gestió per al Ministeri de Treball del “Primer Curs d’ Agents
de Desenvolupament Local”, finançat per el Fons Social Europeu.
Barcelona 1987.
Organització d’una àrea de treball en la Conferència del Fons
de Població de Nacions Unides.UNFPA. Barcelona 1986.
Organització de les “Primeres Jornades sobre Premsa Municipal i
Local”. Conselleria de Governació de la Comunitat de Madrid, 1986.
Organització del Seminari Internacional sobre "Les Grans Ciutats del
Futur". Conselleria d’Obres Públiques i Urbanisme de la Comunitat de
Madrid, 1986.
Organització del Seminari Internacional sobre els Jocs Olímpics.
Organitzat per la Corporació Metropolitana de Barcelona i la Universitat
Menéndez Pelayo. 1985.

PARTICIPACIÓ EN ORGANISMES
Membre del Comitè de Direcció del Programa Dona, Salut i Qualitat de
Vida (DSQ) del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS). 1989
Membre del Comitè Organitzador de les “Jornades de la Dona a
Catalunya". Decenni de la Dona 75-85 de les Nacions Unides. Barcelona.
1986.
Membre del Comitè Organitzador del Fòrum Estatal Dones, Treball i Salut.
1990
Membre del Comitè de Direcció del Congrés Internacional "Dones, Treball,
Salut”. 1991
Membre de la Plataforma Catalana d’ONGs de Dones participant a la
Quarta Conferència Mundial sobre la Dona organitzada per NNUU. (Beijing,
1995)
Membre del “Grup Dona” del Consell de Benestar Social de l’Ajuntament de
Barcelona des de 1991 fins el 2000
Presidenta del Fòrum Cívic Barcelona Sostenible (FCBS).1997-1999
Sòcia i membre de la Comissió Gestora de Ca la Dona des de la seva
creació l’any 1989 fins a l’actualitat.
Sòcia de la Xarxa Feminista de Catalunya des de la seva creació 1996
Sòcia del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison des de la
seva creació l’any 2002 fins a l’actualitat

PRESÈNCIA A L’ESTRANGER
Moltes de les activitats d’investigació o formatives les he portat a terme amb
institucions i empreses de diversos països europeus i americans: Argentina,
Xile, Perú, Holanda, Àustria, Portugal, Itàlia, Finlàndia, Suècia, Brusel.les.

PUBLICACIONS
"Nuevas tendencias de la formación continua en el sector del comercio en
Europa". Herramientas, Revista de formación para el empleo. n 27, a o V,
volumen III.
"Empleo y Formación en el sector del Comercio al menor en
España". Ministeri de Treball i Seguretat Social, Madrid 1994.
"Empleo y Formación en el sector de alimentación y bebidas en España".
Ministeri de Treball i Seguretat Social, Madrid 1994.
"Training in the retail trade in Europe”. CEDEFOP. 1994.
"Empleo y formación en el sector reparación y distribución del automóvil
en España". Ministeri de Treball i Seguretat Social,
Madrid 1994.
"Reflexions sobre el Moviment Feminista anys 80-90".
Revista Mientras Tanto, n 48. Barcelona. 1992.
"Accés de les dones a les noves tecnologies. Situació actual i
perspectives" Parlem-ne. Dona i Societat. Institut Català
de la Dona.
Barcelona. 1992.
"La dimensió antropològica del comportament humà:
gazmoñería i elasticitat sexual" El Viejo Topo, n 78. Barcelona 1994
"La morbilitat diferencial en les dones de l’àmbit rural" Llibre
de Comunicacions del Workshop Internacional "Dona, Salut i
Treball". Programa DSQ. CAPS. Barcelona. 1994.
"La salut autopercebuda en les dones de l’àmbit
rural". Llibre de
Comunicacions del Workshop Internacional "Dona, Salut i Treball". Programa
DSQ. CAPS. Barcelona. 1994.
"Superar les addicions: Com evitar les dependències que minant la salut”.
VV.AA. Col·lecció Salut i Qualitat de Vida.
Círculo de Lectores. Barcelona.1996.
"Quin és el nostre lloc en el nostre propi cos?" Illacrua. Barcelona. Enero
1996.

“La salut autopercebuda en el col·lectiu docent: efectes sinèrgics
entretreball productiu, treball reproductiu i qualitat de vida”.
Rev. Docència. Secretaria de la Dona USTEC.STEs
“Necessitats de Formació Continua per a les dones” VV.AA.
Rev. PAPELES DE FORMACIÖN. Nº 11
“Necesidades de Formación para las profesoras de Formación profesional,
sector privado, en función de las nuevas demandas del sistema
educativo”Libro. “Estudio Forma”. Fed. Enseñanza CC.OO. Andalusia.
“Dona i Poder Polític: el torn de les alcaldesses”Llibre.
Diputació de Barcelona. 2000

