Programa
09:00 Acreditacions

12:30 Taula rodona"Com FEM Europa
des de la incidència social"

09:15 Benvinguda i presentació a càrrec de:

Neus Pociello

directora de la Fundació AROA

Maren Siemers

Representació de la Comissió Europea a
Barcelona
09:25 Intervenció inaugural a càrrec de:

Ernest Urtasun

diputat al Parlament Europeu i membre de la
Comissió de Drets de les Dones i Igualtat de
gènere.
10:00 Taula rodona “Com FEM Europa
des dels mitjans de comunicació"
Intervenen:

Carme Colomina, periodista, investigadora

associada al CIDOB i membre de l'Associació
de Periodistes Europeus de Catalunya

10:45 Debat amb les persones assistents.
11:00 Pausa café networking
11:30 Taula rodona "Com FEM Europa
des de la política"
Intervenen:

Susana Beltran

diputada al Parlament de Catalunya.

Esther Niubó

diputada al Parlament de Catalunya

Rut Ribas

diputada al Parlament de Catalunya

Kate Shea Baird

membre de la Direcció Executiva de Barcelona
En Comú.

Francina Vila

regidora de l’Ajuntament de Barcelona

Isabel Muntané, periodista feminista a
Almena Cooperativa Feminista, professora de
comunicació de l’UAB i impulsora de la
campanya #onsónlesdones

Presenta i modera:
Carles Prats, periodista.

Alicia Oliver, periodista membre de la Xarxa

12:15 Debat amb les persones assistents.

Europea de Dones Periodistes

Presenta i modera:
Susana Pérez, periodista.

Intervenen:

Sílvia Aldavert

coordinadora de l’Associació | Drets Sexuals i
Reproductius.

Gemma Altell

vicepresidenta de la Xarxa DDiPAS i del
Consell de Dones de Barcelona.

Montse Pineda, coordinadora d’incidència
política de Creación Positiva i vicepresidenta
segona del Consell Nacional de Dones de
Catalunya.
Neus Pociello

directora de la Fundació Aroa
Presenta i modera:

Ruth Gumbau, periodista.
13:30 Debat amb les persones assistents.
13:45 Cloenda a càrrec de:

Joaquim Millan,

director d’Eurolocal.

Sílvia Casola, Assessora tècnica Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona

Mireia Borrell, directora general de Rela-

cions Exteriors (Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència)

Davant les properes eleccions al Parlament
Europeu, al maig de 2019, creiem necessari el
debat, la participació de la ciutadania i incidència
per incorporar la mirada feminista com a focus
imprescindible, assolir de manera efectiva la igualtat de gènere, i construir el futur d’Europa, des
d’un dels seus valors fonamentals.

Segueix i dóna suport a la campanya Fem_EU!
fem_eu@fundacioaroa.org
fem_eu2019

fem_EU

#Fem_EU #Fem_EU2019 #eleccionsUE2019 #EP2019
#FeministEurope #WomenontheEEroad #thistimeimvoting

Jornada:
“Construïm el futur d’Europa
amb mirada feminista”

Per incidir en què la nova agenda política europea
torni a incorporar com a prioritat la garantia dels
drets humans de les dones, impulsem un cicle de
dues jornades, on expertes i expertes referents
dels àmbits polític, social i dels mitjans de comunicació, compartiran coneixement i experiències
des de la perspectiva feminista, a nivell local i europeu, que ens serveixin per elaborar un full de
recomanacions clau, adreçades a les candidates i
candidats, futurs i futures eurodiputades.
La segona jornada del cicle Fem_EU tindrà lloc el
29 de març de 2019 sota el títol “Eleccions Europees 2019: una oportunitat per la justícia de
gènere” i on hi participaran representants institucionals i expertes dels àmbits polític, social i econòmic d’arreu d’Europa. Reserveu l’agenda!

Organitza:

Un projecte de:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració:

Espai Francesca Bonnemaison
(C/Sant Pere més baix, núm.7, Barcelona)
3 de desembre de 2018
de 9:00 a 14:00h

