
Organitzat:

Amb la col·laboració de:

Amb la participació de:

Dimarts, 15 de Novembre d 2016
Palau Macaya

Passeig de Sant Joan, 108. Barcelona

Diàleg intercultural entre dones
de tots els orígens:
Evolucionant juntes



9:15h a 9:45h Lliurament de documentació, registre de
participants i benvinguda.

9:45h a 10:30h Ponències
Sra. Rosario Zanabria Gutiérrez.
Coordinadora de la Xarxa Transnacional de
Dones Peruanes. Presidenta de l'Associació
Ari-Peru.

10:30h a 11:45h Sra. Catalina Bahamon. Arquitecte.
Coordinadora de la Zona Orient. Amigos
Mira.

11:45h a 12:00h Sra. Elena Duque Sánchez. Pedagoga.
Universitat de Girona.

12:00h a 12:15h Pausa - Café.

12:15h a 14:00h Debat entre dones llatines i autòctones.
Moderadores:

Dra.  Elvira  Méndez  Méndez. Directora
General de la Asociación Salud y Familia.

Sra.  Cristina  Sánchez  Miret. Sociòloga.
Universitat de Girona.

Objectius

El seminari de reflexió intercultural afavorirà la llibertat de
pensament i reflexió i enfortirà la voluntat de trobar reptes
evolutius i instruments de canvi als àmbits familiar, jurídic, educatiu,
social i econòmic per part de les dones llatines i autòctones.

Els objectius del Seminari són:

 Caracteritzar els reptes i avanços prioritaris per les dones de
cultura llatina,

 Proposar les transformacions legals, les polítiques públiques
i els serveis/espais necessaris per l'apoderament, l'evolució
intercultural i la participació activa de les dones llatines al
corrent principal de la societat,

 Identificar els principals instruments acceleradors dels
canvis, com ara xarxes col·laboratives, comunicació inclusiva,
formació, mentoring, advocacia, difusió de bones pràctiques.

Seminari de reflexió i diàleg intercultural
entre dones de cultura llatina i dones
autòctones.
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