
 

 
 

 

 

Jornada “Ciutats segures en l’àmbit de l’espai públic i el gènere” 

3 d’abril de 2013 - Francesca Bonnemaison (St. Pere més baix 7) 

Xarxa Internacional Dones de Metropolis www.metropolis.org 

9h30  Arribada de les persones participants 

9h45  Taula de benvinguda 

 Alain Le Saux, Secretari General de Metropolis 
 Francina Vila, Regidora de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona 
 Antoni Balmón, Vicepresident primer executiu de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona i Alcalde de Cornellà de Llobregat 
 Mireia Solsona, Diputada adjunta d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de 

Barcelona 
 Montserrat Gatell, Presidenta de l’Institut Català de les Dones, Generalitat de 

Catalunya 

Ponència inaugural “Com s’han de planificar les àrees urbanes per a què 
siguin saludables i sostenibles per a dones i homes” a càrrec de: 
 Joan Clos, Director General adjunt de Nacions Unides i Director executiu 

d’ONU-Habitat 

10h30  Taula de debat “Ciutats segures, espai públic i gènere: estat de la qüestió” 

 Isabel Segura, Historiadora especialitzada en història urbana i de les dones 
 Anna Bofill, Arquitecta i Autora de “Planejament urbanístic, espais urbans i 

espais interiors des de la perspectiva de les dones” de l’ICD 
 Pilar Díaz, Alcaldessa d’Esplugues de Llobregat 
 Emma Blanco, Regidora d’Igualtat i Ciutadania de l’Ajuntament de Gavà 
 María Naredo, Jurista, Investigadora i Consultora en seguretat urbana, 

violència de gènere i prevenció de la criminalitat 

12h  Pausa-cafè participativa, amb recollida d’idees de les persones participants. 
Càtering servit per la Fundació Ared, que treballa per aconseguir la integració 
social i laboral de persones en situació d'exclusió social. 

12h45  Taula de debat “Construint ciutats segures: experiències per compartir”  

 Adriana Ciocoletto, Arquitecta, Membre del Col·lectiu Punt 6 i Investigadora 
col·laboradora del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC  

 Oihane Agirregoitia, Regidora Delegada de l’Àrea d’Igualtat, Cooperació i 
Ciutadania de l’Ajuntament de Bilbao 

 Pilar Conde, Diputada d’Igualtat i Participació Ciutadana de la Diputació de 
Málaga 

 Josep M. Lahosa, Director de Serveis de Prevenció de l’Ajuntament de 
Barcelona 

 Emma Roca, Bombera professional del grup de rescat de la Generalitat de 
Catalunya (GRAE) i Autora de “Non stop! Esportista, bombera i mare” 

14h15
- 
14h30 

 Tancament a càrrec de:  

 Montserrat Pallarès, Coordinadora de la Xarxa Internacional Dones de 
Metropolis  

 Ramon Torra, Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

                          Moderació de la jornada a càrrec d’un/a professional de la comunicació local 
 

Jornada organitzada amb el suport de: 

 
   

 

 
 

 

 


