Ada Colau assistirà a la primera Trobada Internacional de periodistes de
gènere que acull Barcelona
L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha confirmat la seva presència a la
Trobada Internacional de periodistes de gènere que acull Barcelona. Així, està
previst que el divendres dia 15 d’abril, a les 10 del matí al Col·legi de
Periodistes de Catalunya (Rambla, 10), Ada Colau es trobi amb periodistes
d’arreu del món en format reunió-entrevista per tal de compartir experiències i
opinions sobre la situació de la dona al món i la seva pròpia experiència com
alcaldessa de la ciutat.
Barcelona acollirà la VI Trobada Internacional de la Xarxa Internacional de
Periodistes amb Visió de Gènere (RIPVG per les seves inicials en castellà) que
es portarà a terme al Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) i a la
Universitat Pompeu Fabra (UPF) els dies 15, 16 i 17 d’abril de 2016. En
aquesta trobada hi participen més d'un centenar de periodistes de més de 20
països. En les altres edicions la Trobada Internacional s’ha portat a terme a
Mèxic, Colòmbia i Marroc, entre d’altres.
Aquesta trobada té com a objectiu denunciar situacions de violació de DRETS
HUMANS, especialment centrats en LES DONES, aportar els treballs fets en
cada territori i denunciar la invisibilitat del treball femení; la feminització de la
pobresa en el món; el dret a viure en PAU i sense violències, així com també
els drets de les periodistes i la seva discriminació ens els mitjans de
comunicació.

Roda de premsa
El dimecres, dia 13 d’abril, a la 1 del migdia, a la Sala d’Actes del
Col·legi de periodistes de Catalunya es portarà a terme la roda de
premsa de la presentació de la Trobada.
Més informació a:
www.genderinjournalism.org
http://genderinjournalism.org/index.html
https://twitter.com/GenderJournal
https://www.facebook.com/VIencuentroRIPVG/
Montse Barderi genderjournalism@gmail.com
La trobada internacional compta amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament i la regidoria Cicle de la Vida, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de
Barcelona. I amb la col·laboració del Col·legi Periodistes Catalunya, la Universitat

Pompeu Fabra, l’Institut Europeu de la Mediterrània i l’Oficina de la Comissió Europea a
Barcelona.

