
 
 
       Barcelona, 11 de març de 2016 

 

Benvolgudes, 

 

Per mitjà d’aquesta carta ens adrecem a vosaltres amb l’objectiu de presentar la 

candidatura de Mercè Molina Garcia al càrrec de Síndica de Greuges de Barcelona. 

Mercè Molina Garcia té una vasta experiència en l’àmbit jurídic, amb especial 

dedicació a la defensa dels drets de les dones, menors i famílies; la defensa dels drets 

civils i la lluita contra les discriminacions i desigualtats socials. 

A més de ser advocada, des de 1977, és mediadora des de fa 16 anys. Aquesta 

especialització li atorga capacitat de diàleg i empatia amb l’altre per la resolució de 

conflictes de la forma més equilibrada i justa possibles, qualitats que creiem són 

indispensables dins de la tasca d’una Síndica de Greuges. 

Ha presidit l’Associació Dones Juristes i des de l’any 2.000 és la Directora de la 

Comissió de Família. 

Destaquem la seva lluita per combatre la violència masclista, motiu del seu treball 

constant en tots  els àmbits i en diferents espais. Va ser promotora de la creació del 

Torn d’Ofici contra la Violència domèstica del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i va 

ser fundadora, el 1999, de l’Espai dels Drets, de Ca la Dona. A més de ser coautora, 

entre d’altres, de l’Avantprojecte de Llei dels drets de les dones per a l’eradicació de la 

violència masclista. 

El seu nom ha estat proposat des d’una primera instància de forma unànime, ja que 

les que coneixem la seva trajectòria i compromís amb els drets humans, estem 

convençudes que podrà exercir com a Síndica de Greuges de forma reeixida i 

beneficiosa per a les ciutadanes i ciutadans de Barcelona. 

Des de l’Associació Dones Juristes per tant, us animem a donar suport a la candidata 

que presentem amb molta il·lusió i convicció. 

Aprofitem l’avinentesa per fer-vos arribar la nostra salutació més cordial. 

 

 

 

 

Celeste I. Arella Scheines 

Presidenta Dones Juristes 

 


