Janet Sanz Cid
Lloc i data de naixement: Tamarit de Llitera, 16 d’abril de 1984
Càrrecs: tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i regidora del
Districte de Nou Barris
Formació acadèmica

Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat
Pompeu Fabra (2003-2007), llicenciatura en Dret per la Universitat Pompeu
Fabra (2008-2014). Projecte final de carrera sobre governs locals i la Carta
municipal de Barcelona. Cursos de dinamització, assessorament i informació
per a joves i d’implementació de plans d’igualtat en empreses.
Trajectòria professional
Després d'un conjunt d’experiències laborals temporals, ha realitzat diversos estudis
comparatius per la universitat sobre el desenvolupament de les polítiques públiques en
diversos països de la Unió Europea amb relació a l’habitatge, l’ocupació, el repte de la
immigració i la seva incorporació en els programes i discursos dels partits polítics
catalans, l’acció col·lectiva en un sindicat de treballadors, l’anàlisi i l’avaluació de la
Llei d’igualtat elaborada pel Govern de l’Estat i l’anàlisi de la creació dels plans
d’igualtat per a les empreses.
socials.

Experiència en gestió de continguts web i xarxes

Regidora de l’Ajuntament de Barcelona i consellera de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona des del 2011, on s’ha especialitzat en l'elaboració i el desenvolupament de
polítiques urbanes i ambientals.
Informació addicional

La major part de la seva activitat associativa s’ha dedicat al moviment juvenil i al
moviment feminista. A la universitat va participar a l'Associació d'Estudiants
Progressistes i va ser membre del Claustre, del Consell Social de la UPF i del Consell
Interuniversitari de Catalunya. El 2004 es va afiliar a Joves d’Esquerra Verda i
Iniciativa per Catalunya Verds. Va desenvolupar el Pla de feminització d'ICV per
fomentar la participació política de les dones i el seu apoderament. Ha participat, entre
altres, a Aigua és Vida i a l’Aliança contra la Pobresa Energètica. És membre d'Esplac,
Sos Racisme i del sindicat CCOO.
Regidora per ICV (2011-2015), tinenta d'alcaldia per Barcelona en Comú (2015).
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