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Currículum vitae

Educació
2004-2009:

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

2008-2009:

Diplomatura de Postgrau “Gènere i Igualtat” del Departament de
Ciència Política i de Dret Públic de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

2012-2013:

Màster online en Dret de Família e Infància, de la Universitat de
Barcelona (UB).

Formació extra acadèmica rellevant
2005:

Realització del curs “els moviments de les dones i la lluita pels seus
drets” a la Diputació de Barcelona, de 24 hores de durada.

2008:

Curs online sobre la Llei Integral 1/2004 de Violència de Gènere,
maltractaments i judicis ràpids. Realitzat per Instforpol&Inpolicia.

2009:

Assistència i col·laboració en l’organització de les jornades “Dones i
noves formes de família. Canvis en les estructures jurídiques
androcèntriques” de la Universitat Autònoma de Barcelona.

2009:

Assistència al I Congrés Internacional “Dret, gènere i igualtat”
organitzat pel Grup Antígona.

2009-2011:

Escola de Pràctica Jurídica (Granollers).

2011:

Curs habilitador d’Especialització lletrada en la jurisdicció de menors.
Organitzat pel CICAC.

2011:

Obtenció del Diploma d’Aptitud Professional.

2011-2012:

Curs habilitador d’Especialització lletrada
d’Estrangeria. Organitzat pel CICAC.

en

la

jurisdicció

2012:

Curs de Dret Penitenciari, habilitador al Servei d’Orientació Jurídica
penitenciaria.

2012:

Assistència a les Jornades de Dret de Família: “Novetats legislatives de
dret material i processal en dret de familia”. Organitzades per la Societat

Catalana d’Advocats de Família i l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de
Granollers.
2013:

Curs habilitador d’Especialització lletrada en la Violència domèstica i
de Gènere, Organitzat pel CICAC.

Activitat Investigadora i Docent
2007- actualment:

Membre del Grup Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona,
realitzant tasques de suport a la investigació i la recerca, i impartició de
docència en cursos organitzats per la COFAVC i Comissions Obreres de
Catalunya. Participació en diferents projectes de recerca, entre els que
destaquen:
- Guia pràctica per a professionals municipals sobre la mediació
familiar amb perspectiva de gènere. Anàlisi i orientacions per a la
intervenció local. Finançat per l’Oficina de Promoció de Polítiques
d’Igualtat Dona-Home, de l’Àrea d’Igualtat I Ciutadania.
- Anàlisi Socio-.jurídica de les reformes del Codi de família a
Catalunya: el desenvolupament de la custòdia compartida i de la
mediació familiar (2009). Finançat per la Direcció General de Dret i
d'Entitats Jurídiques
- WOSAFEJUS: Why doesn’t she press charges? Understanding
women’s safety and right to justice. Finançat per la Unió Europea.
Programa Daphne.

2013:

Tesis de màster “La custodia compartida preferente y la protección
de los menores en los casos de violencia de género”.

Activitat Laboral

2009 – 2017:

Sòcia –Fundadora i Lletrada en exercici al despatx Ortiz & Font
advocats de Granollers.

2010 – 2014:

Coordinadora de la Diplomatura de Postgrau Gènere i Igualtat del
Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

2012 – actualment:

Jurista SIAD Igualada.

2014- actualment:

Jurista SIAD Olesa Montserrat

2014-actualment:

Professora associada de Filosofia del Dret del Departament de Ciència
Política i de Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona.

2015-actualment:

Docent Postgrau en Violències Masclista UAB.

2016 – actualment:

Sòcia-Fundadora i Lletrada en exercici al despatx de Praelex, serveis
jurídics, SLP.

Altres dades d’interès
Coneixements de
llengües:

Llengua Castellana: Nivell alt escrit i parlat.
Llengua Catalana: Nivell alt escrit i parlat.
Llengua Anglesa: Nivell bàsic.
Llengua Francesa: Nivell bàsic.

