
Treballant per una ciutadania global: Gènere, apoderament i coresponsabilitat
 

El poper dia 20 de novembre, es celebraran  les XI Jornades de la Fundació Akwaba   Treballant per la ciutadania  

global: Gènere, apoderament i coresponsabilitat.

Aquestes, volen ser molt més que unes Jornades d’intercanvi entre el Sud i el Nord, volen arribar a consolidar idees  

fonamentades en experiències diferenciades, sobre quins serien els processos més adequats per a treballar l’equitat de 

gènere, i de quina manera aquestes estratègies es poden implantar tant al Sud com al Nord,  

partint  de  les  diferències  socials,  culturals  i  de  recursos  que  tenen  ambdues  poblacions 

(L’Hospitalet i Bouaké Costa d’Ivori). Pretenem reflexionar i fer reflexionar, sobre la importància 

generalitzada, de crear mecanismes eficients i eficaços a l’hora de treballar tant al Sud com al  

Nord la perspectiva de gènere ja que només així serà possible la construcció  d’una societat 

més justa i equitativa. 

Per a poder acomplir aquest objectiu, hem convidat a  Hugo Estrella  Tampieri  Presidente 

Centro  por  la  Libre  Investigacion,  Italia,  Pilar  Palacio  Investigadora en temes de gènere, 

violència  i  pau,  Malan  Christel  Gnamien Agent  Social  MAAG,  Marth  Ettien  Evy 
Sensibilitzadora Drets Humans Maag i presidenta de la Fundació Temps de Diev,  Alexandra 
Patricia Jurado Pantoja del Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz en Colombia, Promotores de 
convivència i Col·lectiu Dins del Marge de Badalona Sud les quals ens aportaran una visió detallada del treball que 

duen a terme en vers als drets humans i l’equitat de gènere en diversos espais, col·lectius i associacions, amb la  

voluntat d’intercanviar experiències i teixir relacions que permetin continuar avançant en aquests espais. 

Per la tarda 

Cicle de Cinema: Mirades Amigues 

Projecció de Mimi, la Joie de Marten Persiel i col·loqui amb Marth Ettien actriu protagonista. 

Un documental que vol mostrar la problemàtica de la Sida a nivell social en relació al accés dels medicaments i que ha  

a estat realitzat per a sensibilitzar a la població sobre la situació de les dones seropositives als països del Sud, prenen 

com exemple  Costa d’Ivori. i  Jatun k'ocha és un documental que ens relata com actualment l’aigua no arriba a moltes 

regions de Bolívia a causa de l’empresa Semapa, absolutament corrompuda pels interessos econòmics. Amb els que 

pretenem acabar de tancar aquesta jornada, de experiències i reflexions,d’una manera més visual i lúdica. 

Esperem que aquestes jornades siguin del vostre interès, us hi esperem! 

Proper dia 20 de novembre a les 10.00h Drets humans en veu de dona  i a les 17.00 Cicle de cinema; Mirades 
Amigues.Tecla Sala del Hospitalet de Llobregat Av. Josep Tarradelles 44. Línea 1. Torrassa.

Per a més informació podeu trobar-nos a:

Fundació Akwaba C/Llobregat 145 baixos (L’Hospitalet de Llobregat)

Telèfon: 93 440 76 96   Correu de contacte: ponts@fundacioakwaba.cat 

Es prega confirmeu la vostra assistència abans del 18 de novembre. 
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