
Webinar del Projecte EqualMED

“La situació política de les electes locals al Marroc i a Barcelona”

03 de febrer de 2022, via Plataforma zoom

https://us06web.zoom.us/j/81636426611

Programa

Presentació del projecte

El projecte EqualMED entre l’Institut Marocain pour le Développement Local

(IMADEL) i la Diputació de Barcelona (DIBA) té com a objectiu promoure la igualtat de

gènere en les polítiques territorials al Marroc, a través de tres àrees de treball:

● La promoció de la participació política de les dones a escala local;

● La integració de l’enfocament de gènere en les polítiques públiques, mitjançant

mecanismes de suport a la igualtat com l’òrgan de paritat i igualtat

d’oportunitats i l’enfocament de gènere (IPECAG) i els agents d’igualtat;

● El reforç de la cooperació entre els municipis de la regió de Barcelona i els

municipis marroquins.

Programa

La situació política de les electes locals al Marroc i a Barcelona.

15:30 h -15:40  h Sessió d’obertura.

-Sra. Zakia Mrini, Presidenta de l’Institut Marocain pour le
Développement Local.

-Sra. Núria Marín, Presidenta de la Diputació de Barcelona.

15:40 h – 16:00 h
Taula I: El paper dels agents clau en la participació política de
les dones.

Moderadora: Sra. Rachida Tahri, experta en gènere.

https://us06web.zoom.us/j/81636426611


-Sra. Pilar Díaz, Diputada de Relacions Internacionals i adjunta a
l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona.

-Sra. Leila Rhiwi, Representant ONUFemme Maroc.

16:00 h – 17:10 h Taula II: El lideratge de les dones a les polítiques territorials.

Moderadora: Sra. Rachida Tahri, experta en gènere.

-Sra. Fatna El Kihel, Presidenta de la Comuna Arbaoua i Femmes
Élues Locales d’Afrique (REFELA).

-Sra. Lluïsa Moret, Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat.

-Sra. Nadia Chadi, Vice-Presidenta de la Comuna de Tetuan.

-Sra. Núria Parlón, Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet.

17:10 h – 17:20 h Torn obert de preguntes.

17:20 h – 17:30 h
Reflexions conjuntes i tancament, per la Sra. Zakia Mrini i
representant de la Diputació de Barcelona.

Es preveu un servei d’interpretació castellà/àrab al llarg de tot el webinar.


