RESUM – Col·loqui. La societat catalana i el foment de les dones a la Mediterrània’
25 de gener 2017

El passat dimecres 25 de gener la Fundació de Dones Euro-Mediterrànies va presentar a la Sala
d’Actes de l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) la seva primera publicació titulada Les
dones a la Mediterrània. Es tracta d’un informe de seguiment qualitatiu de les Conferències
Ministerials euro-mediterrànies sobre el paper de les dones a la societat, que es van dur a terme
a Istanbul, Marràqueix i París, en particular els avançaments i reptes en matèria d’igualtat a 12
països de la regió des de la conferència ministerial de l’any 2013. Més de 50 persones van assistir
a l’esdeveniment en representació de 35 entitats (associacions, universitats, institucions
governamentals, organitzacions professionals), que treballen temàtiques de gènere.
El col·loqui va comptar amb la participació de Maria Badia, secretària d'Afers Exteriors i de la
Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, i amb Teresa Maria Pitarch, presidenta de l'Institut
Català de les Dones (ICD).
Senén Florensa, President Executiu de l’IEMed, va ser l’encarregat d’inaugurar l’esdeveniment i
va posar en relleu el paper clau que les dones han de jugar en les societats contemporànies per
tal d’afavorir el diàleg entre els pobles de la Mediterrània.
En segon lloc, Maria-Àngels Roque, antropòloga i directora del Departament de Cultura i
Societat Civil de l’IEMed, va dur a terme una breu presentació de la metodologia i dels continguts
de l’estudi. Va remarcar que es tracta d’un informe qualitatiu escrit per expertes i contemplant
el punt de vista de la societat civil, que es focalitza sobre 7 països del sud del Mediterrani i 5
països del sud d’Europa. Roque va subratllar que els tres eixos principals que tracta l’informe
són la discriminació pel que fa a la vida econòmica de les dones, la importància de combatre els

estereotips i la violència envers les dones. Roque va destacar algunes de les dades més
colpidores de l’informe, com l’analfabetisme de les dones a les zones rurals d’alguns països del
sud, el punt d’inflexió de l’entrada de la dona al mercat del treball, el fet que l’increment de
l’educació no va lligat amb un augment de l’ocupació i de com les dones s’han vist més afectades
per les retallades de les polítiques d’austeritat dels països de la UE.
Seguidament, va intervenir Teresa Maria Pitarch amb l’objectiu de resumir l’activitat i els
mètodes de treball de l’Institut Català de les Dones (ICD). Pitarch va voler remarcar que
l’existència de moltes lleis en matèria d’igualtat no garanteix el compliment d’aquestes. Va
assenyalar que l’objectiu de l’ICD és el d’eradicar la violència masclista des de tots els àmbits
possibles, remarcant que aquesta no es manifesta únicament de forma física. Pitarch va
subratllar el rol dels mitjans de comunicació i la importància de fomentar codis ètics en les
redaccions dels diaris i televisions, així com el de l’educació, no només a les escoles sinó que va
introduir el concepte de la co-educació. La directora va fer èmfasi en la promoció de la recerca i
l’impuls d’estudis en l’àmbit de la igualtat i va denunciar la manca d’acompanyament jurídic de
les dones víctimes de la violència masclista.
A continuació les diferents entitats que estaven representades entre les assistents, van anar
explicant els seus projectes i els àmbits de treball de les seves organitzacions. Maria Badia,
representant de la Generalitat, va escoltar les veus de les entitats de la societat civil com
l’Associació de Dones Amazigues; l’Associació de Federacions i Associacions d’Empresàries del
Mediterrani – AFAEMME; l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura;
l’Associació de Dones Periodistes de la Mediterrània, Espiral – Entitat de Serveis; Dones Juristes;
Creu Roja; Drac Màgic; l’Associació d’Educadors en Drets Humans – AHEAD; l’Observatori
Mediterrani de la Comunicació – OMEC; La Independent; la Fundació Ibn Battuta; l’Observatori
Llull; GAMAC Europa; la Unión Progresista de Fiscales o d’entitats com l’Obra Social La Caixa;
entre d’altres.
Així mateix les participants van compartir bones pràctiques per afavorir l’emprenedoria de les
dones immigrants que resideixen a Catalunya, per sensibilitzar les persones que no consideren
la igualtat de gènere com a prioritat i per estudiar el cost que representa l’exclusió de les dones
dels llocs de decisió per les empreses. El tractament de la violència masclista i de la prostitució
als mitjans de comunicació i en el llenguatge audiovisual van ser altres problemàtiques que es
van abordar.
Davant l’èxit de participació de l’esdeveniment, malauradament, no totes les associacions
assistents van poder intervenir per falta de temps. Tanmateix, Senén Florensa va anunciar que
la Fundació organitzarà un col·loqui en un futur proper, per tal de garantir un espai de trobada
i de debat on totes les organitzacions puguin dir la seva. De la mateixa manera, l’esdeveniment
també va servir per presentar la Fundació de Dones Euro-Mediterrànies a les entitats assistents
(http://euromedwomen.foundation), que van ser convidades a unir-se a l’organització.

