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PROGRAMA  

 
JORNADA “LA DONA MARROQUINA: REPTES I OPORTUNITATS  

A CATALUNYA I AL MARROC” 
 

 

Presentació 

Des del Grup de Treball Marroc de la Comissió de Codesenvolupament, donant continuïtat a 
les anteriors trobades entre autoritats locals i teixit associatiu de Catalunya i del Marroc, 
s’organitza a Vilafranca del Penedès la Jornada “La dona marroquina: reptes i oportunitats 
a Catalunya i al Marroc”.  

En el marc de la II Trobada entre actors locals sobre les polítiques d’igualtat de gènere a 
Catalunya i al Nord del Marroc, la Jornada es concep com un espai d’intercanvi 
d’experiències i de concertació entre els governs locals d’una i altra banda de la Mediterrània 
en l’àmbit de les polítiques d’igualtat, tot implicant el teixit associatiu local i els col·lectius 
d’origen marroquí a Catalunya. 

La Trobada és una activitat del projecte 2477. Suport a la participació de la dona en la 
Governança Local a través de la creació i la posada en funcionament de les Comissions 
de Paritat i d’Igualtat d’Oportunitats als Municipis Rurals de la Regió de Tànger-Tetuan, 
liderat pel Consell Regional de Tànger-Tetuan (CRTT). El CRTT promou l’estratègia 
d’implementació de les Comissions de Paritat i d’Igualtat d’Oportunitats (CPIO) previstes per la 
Llei municipal 2009 (Charte Communale) als municipis de la regió. Aquest projecte compta amb 
el suport actiu de més de 10 municipis catalans i pretén fer convergir els esforços dels diferents 
municipis que cooperen amb el Marroc cap a un projecte conjunt que promogui la cooperació 
tècnica i alhora tingui en compte el factor del codesenvolupament, tot implicant els col·lectius 
d’origen marroquí residents a Catalunya.  

Data  Dimarts 10 de març del 2015 

Lloc  Auditori Vinseum, Vilafranca del Penedès 

Objectius 

• Crear un espai de trobada entre associacions en defensa dels drets de les dones del 
Nord del Marroc, el teixit associatiu local català i els col·lectius d’origen marroquí entorn 
de les qüestions de paritat i igualtat d’oportunitats. 

• Crear un espai de concertació entre els municipis catalans, el CRTT i associacions en 
defensa dels drets de les dones del Nord del Marroc, per dotar d’eines pràctiques els 
actors marroquins per a la implementació, seguiment i avaluació de les polítiques locals 
d’igualtat i dels plans d’igualtat.  

Resultats esperats 

• Identificar accions a desenvolupar a Catalunya i al Marroc en l’àmbit de la igualtat de 
gènere, a través de la implicació d’associacions de dones i col·lectius d’origen marroquí 
presents als municipis. 

• Identificar municipis i associacions interessades a donar suport directe a la 
implementació dels plans d’acció d’igualtat de les comunes rurals de la Regió de 
Tànger-Tetuan. 

Participants 

• Municipis catalans: càrrecs electes, tècnics i tècniques municipals de Cooperació, 
d’Igualtat i d’Immigració. 

• Societat civil organitzada: associacions catalanes que desenvolupen projectes al 
Marroc i associacions de col·lectius d’origen marroquí residents a Catalunya. 

• Delegació marroquina: representants del Consell Regional de Tànger-Tetuan i 
d’associacions de defensa dels drets de les dones al Marroc: 
 

§ Mina Rouchati, càrrec electa del Consell Regional de Tànger. Directora del 
projecte Iniciativa Regional 

§ Hanan Khachani, tècnica del Consell Regional de Tànger-Tetouan, coordinadora 
del projecte Iniciativa Regional 

§ Fadoua El Hami, representat de l’Associació Wifak per la solidaritat, la paritat i la 
igualtat d’oportunitats  
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§ Naoual Asselma, representant de l’associació Assaida Al Horra 
§ Zahra Dghoghi, representant de l’associació Assaida Al Horra 
§ Touria Tajddine, presidenta de la Xarxa Espai de Ciutadania de Tànger 
§ Saloua Badaoui, representant de l’Associació Forum des Femmes d’Alhucema 

(AFFA-RIF) 

Programa detallat  

9.00h  Arribada de participants i inscripcions 

9.30h Inauguració oficial  

o Benvinguda del regidor de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès i vocal de la Junta Executiva del Fons Català, Sr. Raimon Gusi 

o Benvinguda de la presidenta del Fons Català i alcaldessa de la Garriga, Sra. 
Meritxell Budó 

o Presentació de l’electa al Consell Regional de Tànger - Tetuan, Sra. Mina Rouchati 
 

10.00h  Ponència: Reptes i oportunitats de la dona marroquina des d’una perspectiva 
transnacional.  

A càrrec de: Sra. Salwa L’Aouaji El Gharbi, investigadora social experta en temes de 
diversitat, immigració, drets humans i igualtat de gènere. 

11.00h Pausa cafè 

11.30h  Taula rodona: Bones pràctiques locals en la promoció de la igualtat de gènere i el 
foment de la participació de la dona marroquina a Catalunya i al Nord del Marroc 

 
o Presentació del marc de la Trobada i dels objectius esperats de la taula 

rodona 
A càrrec de: Sra. Alba Bou, regidora de Dona i Promoció Social de l’Ajuntament del 
Prat de Llobregat i tresorera del Fons Català  

o Presentació del projecte: La Iniciativa Regional per l’enfortiment de les 
capacitats de les comunes rurals de la Regió Tànger – Tetuan en matèria de 
gènere i igualtat d’oportunitats  
A càrrec de: Sra. Hanan Khachani, Divisió de Relacions Internacionals Consell 
Regional de Tànger – Tetuan 

o Presentació del projecte de cooperació: “Escoles sense violència al Rif” 
A càrrec de: Sra. Saloua Badaoui, representant de l’Associació Forum des Femmes 
d’Alhucema (AFFA-RIF) i Sr. Antoni Resta, vicepresident de l'ONG EqualMón 

o Presentació del projecte de cooperació i urbanisme “Camina Tashmi” 
A càrrec de: Sra. Emma Blanco, tinenta d'alcalde de l'Àmbit d'Igualtat i Ciutadania 
de l'Ajuntament de Gavà i Sra. Júlia Goula, membre de l'Associació Equal Saree 

o Presentació dels projectes “Formant Espais Dones” i “Seminari 
Comunicació” 
A càrrec de: Sra. Ma Carmen Martí, cap de la Secció de Ciutadania de l’Ajuntament 
del Prat de Llobregat 

o Preguntes i debat des d’una perspectiva de codesenvolupament 
 
14.00h Dinar  

15.00h  Taller de treball i intercanvi de visions sobre la situació de la dona marroquina a 
Catalunya i al Marroc 

 
Metodologia participativa en grups mixtos de treball per identificar accions a desenvolupar a 
Catalunya i al Marroc en l’àmbit de gènere i igualtat. 

- Taller: La igualtat de gènere al Nord del Marroc i la participació social de la dona 
d’origen marroquí a Catalunya 

 

16.30h  Restitució dels grups de treball, conclusions i reptes de futur 

17.00h  Fi de la jornada 
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Com arribar-hi 

 
Auditori Vinseum de Vilafranca del Penedès 
 
Plaça Jaume I, 5 
Telèfon (34) 93 890 05 82 

http://www.vinseum.cat 

 

 
 

 
Com arribar a Vilafranca del Penedès (transport públic i vehicle privat) 

http://www.vinseum.cat/?cat/Informacio/Informacio%20general/4/2/On%20som 

 

On aparcar: 

http://www.vinseum.cat/?cat/Informacio/Informacio%20general/3/52/Aparcament 

 

 


