JORNADA: VISIBILITZEM LA DONA IMMIGRADA
Introducció
Al Maresme hi viuen 22.367 dones de nacionalitat estrangera 1, essent un col·lectiu de dones molt
heterogeni, amb necessitats comunes i altres més específiques, tal i com recollíem al document de
síntesi d’una taula de treball impulsada pel Consell Comarcal del Maresme l’any 2011 2.
Des de la seva arribada, les dones d’origen estranger es troben amb dificultats, entre aquestes, les
relacionades amb la seva situació jurídica en el marc d’estrangeria, les que es troben pel fet de ser
dona en una societat molt masculinitzada, les vinculades al col·lectiu d’origen al qual pertanyen i
les pròpies d’adaptació a la societat que l’acull. No obstant aquestes dificultats, juguen un paper
molt important en el procés d'integració de les seves famílies en la societat d'acollida perquè en
molts casos esdevenen pont entre els seus col·lectius i les diverses esferes de la societat d'acollida.
Els estereotips de la societat d’acollida cap a la població immigrada i cap a la dona que en forma
part són un element limitador del camí que emprenen per millorar la seva autonomia personal i per
la cohesió social. Sovint es propaguen rumors sobre la seva manera de pensar i viure, s’alimenten
idees negatives i falses sobre els diferents col·lectius de dones i es criminalitzen drets reconeguts,
com és el dret de portar vel o ocupar els espais públics, parlar entre sí en l’idioma del país d’origen,
conservar les tradicions d’origen, etc. A vegades, és tal la dimensió d’aquesta visió negativa, que
arriba a ocultar aspectes positius evidents, com són l’aportació a la societat d’acollida, el paper que
juguen en el foment de l’ús del català, el foment de la natalitat, enriquir en diferents àmbits amb
les seves aportacions, etc.
Conèixer a fons la realitat de les dones d’origen estranger de la nostra comarca, entendre-la i
saber situar-la en el conjunt de la ciutadania maresmenca, amb els seus drets i els seus deures, és
un repte i, a la vegada, una assignatura pendent. Un repte perquè per construir una societat
cohesionada i inclusiva, no podem obviar-ne cap component. I una assignatura pendent perquè la
dona immigrada i la població immigrada en general porta prou temps aquí com per considerar-la i
no menystenir-la ni guetitzar-la. Forma part d’aquest territori comú, que se l’ha de fer seu i la
societat d’acollida ha de fer seva aquesta població vinguda d’arreu.
Per totes aquestes raons, al Consell Comarcal del Maresme valorem important donar visibilitat a la
dona immigrada, abordant-la des de diverses vessants, que ofereixi una visió lliure d’estereotips,
prejudicis i victimitzacions. Per fer-ho, hem organitzat una jornada de reflexió i debat entorn la
dona immigrada amb l’objectiu de visibilitzar-la positivament.
Persones destinatàries de la formació: càrrecs electes, personal tècnic i entitats de la comarca.
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Dades IDESCAT a 1 de gener de 2016
Document de síntesi Taula “Dones d'origen estranger”: http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=8673

Objectius:
-

Objectiu general: Visibilitzar en positiu la dona immigrada de la comarca.

-

Objectius específics:
•

Reflexionar des d’una perspectiva interseccional, igualitària i de drets humans en
relació a la dona estrangera.

•

Entendre les diferents dificultats que obstaculitzen l’autonomia d’aquestes dones.

•

Visibilitzar les aportacions valuoses de la dona estrangera a la societat d’acollida.

•

Trencar amb tòpics i prejudicis sobre alguns aspectes de la seva vida.

•

Conèixer experiències d’intercanvi entre dones des d’una perspectiva igualitària.

Data i horari: 2 de març de 2018, de 9:30 a 13:30h.
Lloc: Centre Cívic Pla d’en Boet (Carrer Juan Sebastián Elcano, 6, Mataró).
Programa:
9:30h

Presentació de la jornada, a càrrec de Jordi Mir, conseller delegat de Benestar Social,
Cultura, Consum i Salut Pública del Consell Comarcal del Maresme.

9:45h

Ponència marc: “La interseccionalitat com a pràctica quotidiana: dones, raça, classe”,
a càrrec de Brigitte Vasallo, escriptora, formadora, activista LGTB i feminista.

10:45h Torn obert de paraules.
11:15h Pausa cafè.
11:45h Taula rodona: interrelació entre dones des d’una perspectiva igualitària:
-

“Fem un cafè de ciutat” (projecte de cohesió i espais de trobada de famílies a
l’escola per millorar la participació de totes les famílies als centres, impulsat pel
Moviment Educatiu del Maresme i l’Ajuntament de Mataró).

-

“Juntas y revueltas” (tallers per sensibilitzar i dissipar estereotips, teixint ponts
entre dones immigrades i autòctones, dut a terme pel projecte Mujeres Pa’lante a
Barcelona).

-

“Migrades” (programa de Mataró Ràdio amb l’objectiu de visibiltzar les reflexions,
sentiments i pensaments de les dones immigrades).

-

“Som Dones... Sóc la teva igual” (projecte de l’associació intercultural Diàlegs de
Dona pel reconeixement de la diversitat de les dones i tractament d’aquesta
diferència amb naturalitat, respecte i igualtat de drets).

-

Dinamitzarà la taula Asmaa Aouattah, tècnica d'igualtat i mediadora intercultural
del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Maresme.

12:45h Torn obert de paraules.
13:15h Cloenda de la jornada.

Durant la jornada mostrarem de forma intercalada un vídeo encarregat a Atzar Produccions per
donar visibilitat a diverses dones immigrades de la comarca.
Inscripció prèvia: per assistir a la jornada, cal inscriure’s abans del 25 de febrer mitjançant el
formulari en línia disponible en aquest enllaç: http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=13212
Organitza:
-

Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Maresme.

-

Servei de Ciutadania i Immigració.

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

