III JornadesInternacionals de

VIOLÈNCIA DE GÈNERE i SALUT
MITJANS DE COMUNICACIÓ i VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Dimecres, 22 de setembre
16:00 – 16:30 h

Inauguració de l’acte.

Dijous, 23 de setembre
16:00 – 16:30 h

• David Llistar, Director de Justícia Global i Cooperació Internacional de
l’Ajuntament de Barcelona.
• Iván Zahinos, Coordinador de relacions internacionals de medicusmundi
Mediterrània.

• Milanka Ljubojevic Deric, Moderadora de l’acte.

“Representació de la dona en la ficció:
identificació i construcció de l’imaginari col·lectiu”.

16:30 – 17:00h	
Ponència:

16:30 – 17:00 h

• Alicia Reyero, Actriu de teatre, cinema i televisió, directora del Col·lectiu
Comando Senyores.

“Si no és per donar esperança no val la
pena escriure”. Experiències de les dones víctimes de
violència masclista carregades d’optimisme.

17:00 – 17:30 h

• Ima Sanchís, Periodista i escriptora, creadora i autora de “La Contra”, la pàgina
d’entrevistes de La Vanguardia.

poètica.
17:45 – 18:00 h	
Ponència: “Xarxa Europea de dones periodistes: estudis
realitzats i conclusions”.

17:30 – 18:00 h

18:30-19:00 h 	
Debat

Organitza:

P
 onència: “Moure’ns segures per l’entorn digital”:
prevenció de la violència de gènere en l’entorn digital
d’Equador.
• Mónica Diego, Directora del Taller de Comunicació Dona.
• Priscilla Purtschert Baquerizo, Co-coordinadora de “Navegant Lliures
per la Xarxa”.

18:00 – 18:30 h	
Ponència:

• Gemma Ruiz Palà, Redactora en cap dels Serveis Informatius de TV3.

P
 onència: “Visió africana del tractament de la violència
masclista en els mitjans de comunicació”.
• Dr. Eduardo Namburete, Director, fundador i professor de l’Escola de
Comunicació i Arts de la Universitat Eduardo Mondlane, Diputat de l’Assemblea
de la República de Moçambic.

• Alicia Oliver Royo, Coordinadora de la Xarxa Europea de Dones Periodistes.

“Decàleg sobre perspectiva de gènere als
continguts de la CCMA TV3”.

P
 onència: “Paper dels periodistes de BiH
en el tractament de la informació sobre la violència
de gènere”.
• Borka Rudic’ , Membre de Consell General de la Federació Internacional de
Periodistes i Secretària General de l’Associació de periodistes de BiH.

17:00 – 17:30 h	
Ponència:

17:30 – 17:45 h 	
Pausa

Debat sobre el paper de la cooperació internacional i la

seva rellevància en l’eradicació de la violència masclista.

• Carme Gual Via, Directora de l’ACCD.
• Laia Rosich Solé, Directora general per a l’Eradicació de les Violències Masclistes
del Departament d’Igualtat i Feminismes de l’ICD.
• Francesc Álvarez, Director de medicusmundi Mediterrània.

18:00 – 18:45 h

D
 ebat

18:45 – 19:00 h	C
 onclusions

i cloenda a càrrec de

• medicusmundi Mediterrània i Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Financiat per:

Con la col·laboració de:

CAT · ING

