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Les últimes notícies i actualitzacions de la Comunitat EqualMED

Des dels anys 2000, el Marroc s’adhereix a una sèrie
de dinàmiques de reforma favorables a una major
igualtat real i efectiva entre dones i homes, una
millor representació de les dones en les autoritats
locals i una major implementació de polítiques
públiques locals sensibles al gènere.

Malgrat aquests avenços legals, la major part de
comunes marroquines no han aconseguit integrar
amb èxit la dimensió de gènere en les seves
polítiques públiques, principalment, per la manca
d'experiència, així com per la manca de programes
d’acompanyament específic en aquest àmbit.

És en aquest context que neix EqualMED, un projecte
de cooperació descentralitzada entre l’Institut
Marroquí de Desenvolupament Local (IMADEL) i la
Diputació de Barcelona (DIBA), socis de cooperació
des del 2008.

Presentació 
EQUALMED_INFO

 EQUALMED_INFO

EQUALMED ACCIONS: 
EQUIP D'EXPERTES 
RACHIDA TAHRI 
NOUZHA BOUZRI

EQUALMED
MUNICIPIS

E N  A Q U E S T A  E D I C I Ó

EQUALMED NOTÍCIES:
L'AGENDA EUROPEA CAP A LA
MEDITERRÀNIA I LA POLÍTICA
EUROPEA DE VEÏNATGE 



Els membres-socis municipals de

cadascuna de les costes del Mediterrani

són: Aït Ourir, Barberà del Vallès,
Benguérir, Cerdanyola del Vallès,
Chefchaouen, Chichaoua, El Kalaa, El
Prat de Llobregat, Granollers, Guéliz,
Igualada, Manresa, Mataró, Menara,
Ouarzazate, Ras Ain Rhamna, Rubí,
Sabadell, Santa Coloma de Gramenet,
Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Sidi
Rahal, Tahanaoute, Terrassa, Tétouan,
Torrelles de Llobregat, Vic, Vilafranca
del Penedès. 

EqualMED aspira a  la promoció de la

participació política de les dones en

l’àmbit local; la integració de

l’enfocament de gènere en les polítiques

públiques i el reforç dels vincles de

cooperació entre els municipis de la

regió de Barcelona i Marroc.

Atenent aquest últim eix de treball,

EqualMED celebra la iniciativa de la

publicació del butlletí informatiu

bimensual EqualMED_INFO per establir

un diàleg amb els governs locals de

Marroc i Barcelona. I informar sobre les

novetats del projecte i els principals

avenços en el marc de la promoció de la

igualtat de gènere en les polítiques

territorials a la Mediterrània i, en

concret, al Marroc i Espanya.

Aquesta edició de maig està dedicada a la

presentació de l'equip d'expertes

responsable de realitzar la diagnosi

sobre la Integració de la perspectiva de
gènere i empoderament polític de les
dones al Marroc seguit del pla de
formació per a dones electes i comitès
d'igualtat (IPECAG).   
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EqualMED ACCIONS:
Equip d'expertes
Des de l’Institut Marroquí de
Desenvolupament Local, el passat 10 de

març, es va llançar la convocatòria per

reclutar un equip d'expert(e)s que

portarà a terme la realització de la

diagnosi sobre la integració de la
perspectiva de gènere i empoderament
polític de les dones al Marroc seguit del

pla de formació per a dones electes i
comitès d'igualtat (IPECAG). 

Entre totes les candidatures

presentades, la seleccionada va ser la de

l'equip d’expertes dirigit per la Sra.

Rachida Tahri (directora) i la Sra.

Nouzha Bouzri (associada). 

 

Supervisió i coordinació del pla
governamental per la igualtat i del

programa Tamkine per l’eliminació de

violències de gènere. 

Creació del grup “Parlamentaris per
a la igualtat i l'eliminació de
discriminacions i violències per raó
de gènere”. 

Per aquells que no hagin sentit parlar

d’ella, Rachida Tahir, des de  2007 ha

dedicat part de la seva vida professional

en la defensa per una igualtat real i

efectiva de la dona marroquina:



Per al desenvolupament d'aquesta

missió, la Rachida, compta amb el suport

de la seva companya Najate Bouzri, amb

una llarga experiència en tècniques de

comunicació institucional.
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Som coneixedores del ritme d'activitats

que es generen a l'interior de cada

municipi, per això hem creat aquesta

secció per a vosaltres, per tal de

conèixer-nos millor i compartir totes

aquestes activitats que puguin enriquir

la nostra comunitat EqualMED. 

Cada mes, enviarem un correu electrònic

recordatori de recollida d'informació a

publicar als responsables de cooperació i

d'igualtat de cada municipi.

En aquesta edició de maig, l'Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet des de

l’Observatori Women Data Lab de La
CiBA, espai de recursos per a dones,

innovació i economia feminista, ens

proposa la Jornada Internacional: "Dades
i economies emergents: reptes i
oportunitats per a les dones", amb

l'objectiu de contribuir a generar una

agenda que ens permeti avançar en la

incorporació dels drets de les dones a

les tecnologies de dades. 

L'acte tindrà lloc el dimarts 8 de juny de
09:30h a 16:30h. Hi haurà accès virtual a

laciba.gramenet.cat/DataFeminism

Esperem sentir i escoltar més activitats

com aquesta en la pròxima edició de

juliol.
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Ens complau compartir amb la comunitat

EqualMED la següent activitat: 

Dins del marc de l’Agenda de reflexió
estratègica per a Barcelona, Europa i la
Mediterrània, la Diputació de Barcelona
ha coorganitzat en col·laboració amb el

CIDOB una sessió titulada: “L’agenda
Europea cap a la Mediterrània i la
Política Europea de Veïnatge”. Va

permetre abordar, entre d’altres, la Nova

Agenda per a la Mediterrània que la

Comissió Europea ha adoptat per

rellançar i enfortir l’associació

estratègica entre la Unió Europea i el

seu entorn meridional.

Va comptar amb la participació de Pol
Morillas, director del CIDOB; Héctor
Sánchez, investigador del CIDOB, entre

altres. També es va convidar a participar

a d'altres actors representants de la

ribera sud de la mediterrània. 

L'acte va tenir lloc el dilluns 31 de maig
de 08h30 a 10h. Hi va haver traducció

simultània català - francès a la

plataforma Zoom.

http://laciba.gramenet.cat/DataFeminism

