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La Xarxa Europea de Dones Periodistes va organitzar, l'any 1995, les
jornades "Les periodistes, la Mediterrània i el futur", una trobada
que pretenia crear vincles entre les dues ribes de la Mediterrània
en uns moments difícils per a l'exercici de la professió,
especialment si eres dona. 
Han passat 26 anys i tot i que podem dir que s'han donat molts
canvis a nivell legal i social, pel que fa a les dones, l’exercici
professional continua sent d’extremada violència en alguns països
de la Mediterrània. Establir un autèntic pont de diàleg i
comunicació entre les dues ribes i crear aliances i cooperació entre
les dones periodistes són dos dels objectius que persegueix aquesta
trobada que vol explicar la Mediterrània des d’una mirada
feminista.

Trobada Internacional de Dones Periodistes i
Comunicadores de la Mediterrània

 



Alícia Oliver, coordinadora de la Xarxa Europea de Dones Periodistes

Senén Florensa, president de l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) 

Miquel Rodríguez, comissionat de l’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona 

Victòria Alsina, consellera d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya

16h-16:30h - Inauguració

Dijous, 4 de novembre de 2021, de 16 a 20h.

PONTS DE DIÀLEG I COMUNICACIÓ ENTRE LES DUES RIBES:
Volem incidir en la construcció d'una agenda pròpia que tingui com a eix central la visibilitat de les dones i el seu
treball en la construcció d'una societat més justa, equitativa i sostenible.

Nariman El Chamaa, periodista i presidenta de l’ONG Donia per al Desenvolupament

Sostenible - Líban

Dionysia Vovou, comunicadora i activista feminista - Grècia

Representant Ajuntament (per confirmar)
Carme Gual, directora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

(ACCD)

Modera: Pilar Sampietro, periodista de RNE-Ràdio4

16:30h -18h - Comunicació, ODS i Agenda 2030 a la Mediterrània

  

El canvi climàtic està afectant i afectarà de manera important la Mediterrània, per això ja es parla
de la “zona zero” de la crisi climàtica. I ho hem vist aquest estiu amb l’augment de les
temperatures, els incendis, les sequeres o les pluges torrencials que han assolat bona part del
litoral mediterrani. 

18h – 18:30h Pausa

Asma Fatma Moatamri, periodista i activista feminista - Tunísia

Hayam Kamel, productora de la TV 218News - Líbia

Alaa Karajeh, periodista de la Ràdio y TV de Palestina 

Jordi Solé, Comissió d’Afers Exteriors del Parlament Europeu (Els Verds-ALE)

Modera: Cristina Mas, periodista del Diari Ara 

18:30 – 20h - Moviments socials, Pau i Migració a la Mediterrània
Es compleixen 10 anys de les revoltes socials al món àrab: quina és la situació actual? En alguns
països va donar lloc a guerres civils que encara continuen. A més, hi ha altres conflictes armats a
la zona. Quin pot ser el paper de les dones com a agents de canvi i transformació per reforçar el
diàleg social a favor dels drets humans i visibilitzar els moviments en defensa de la pau?

Marina Rossell, interpreta “El Metec”



Sahar Talaat, docent de la Universitat Future - Egipte 

Burcu Karakaş, corresponsal de Deutsche Welle a Turquia 

Lynda Abbou periodista de Radio M - Algèria

Borka Rudić, secretària general de l’Associació de Periodistes de Bòsnia-Herzegovina

Zuliana Lainez, vicepresidenta de la Federació Internacional de Periodistes (FIP) 

Modera: Laia Serra, secretària d’Igualtat del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)

10 a 11:30h - Situació professional de les periodistes

·

Divendres, 5 de novembre de 2021, de 10 a 14h

ALIANCES I COOPERACIÓ ENTRE DONES PERIODISTES:
Volem fomentar un millor coneixement de les diferents realitats que conformen la Mediterrània i
reflexionar sobre la situació de les dones periodistes i comunicadores d’aquesta àrea.

Quina és la situació professional que viuen les dones periodistes? Com és el periodisme d’avui en
dia? On són les dones periodistes? Com ens ha afectat la pandèmia? Què podem aportar les
periodistes? Quins reptes tenim?

Zoubaida El Fathi, periodista de Ràdio i TV SNRT - Marroc

Lola Fernández, directora de comunicació de la Fundación Euroárabe (FUNDEA)

Tona Gusi, directora de La Independent 

Cristina P. Fraga i Marta Ortiz, directores d’Ameco Press

Jenny Rönngren, editora de Feministiskt Perspektiv

Patricia Mayorga, presidenta de l’Associació Mundial de Dones Periodistes i

Escriptores (AMMPE)

Rosa Mª Rodríguez Quintanilla, coordinadora de la Xarxa Internacional de Periodistes

amb Visió de Gènere (RIPVG)

Modera: Beatriz Villarejo, editora del DF - Diario Feminista 

12 – 13:30h - Bones pràctiques de comunicació no sexista

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han canviat el món i han propiciat el
contacte entre nosaltres. Actualment, hi ha moltes xarxes i grups de periodistes i comunicadores
arreu. Com treballem? Com podem ser més eficaces? Volem construir una agenda pròpia i
feminista? Quines propostes ens agradaria construir? 

11:30 – 12h Pausa

Alícia Oliver, coordinadora de la Xarxa Europea de Dones Periodistes 

Maria-Àngels Roque, directora de l’àrea de Cultura, Gènere i Societat Civil de l’IEMed

Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya

Tània Verge, consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya

13:30 – 14h - Cloenda



Acte presencial:
Institut Europeu de la Mediterrània

c/ Girona, 20
08010

Places limitades. Obligatòria la
inscripció al correu

lared@mujeresperiodistas.net
 

Acte online: 
Transmissió en directe per Zoom 

amb traducció 
Les jornades seran en castellà i

anglès. 
 

L’ofici de periodista no
el pots deixar mai:

l’estimes!
                                   
 Montserrat Minobis

(1942-2019)

Col·laboren: 

Amb el suport de:

mailto:lared@mujeresperiodistas.net

