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Introducció 

 

Conèixer la vulneració dels drets humans i la importància del respecte a la dignitat humana en 
qualsevol circumstància de la vida, és fonamental per generar una consciència ciutadana 
responsable i implicada en la conjuntura internacional, on la desigualtat de gènere, la defensa dels 
drets humans i els conflictes transcendeixen més enllà de les fronteres. 
  
Els mitjans de comunicació tradicionals solen realitzar un tractament informatiu que prioritza la 
immediatesa i la cerca d'impacte per davant de l'anàlisi. Aquest enfocament s'agreuja més encara 
amb determinades notícies (com els conflictes de llarga durada i les crisis humanitàries) en 
particular les conseqüents del conflicte palestí-israelià. La visió que de vegades s'ofereix d'aquest 
conflicte és esbiaixada i manca de rigor històric i informatiu, contribuint a generar confusió i cert 
cansament informatiu entre la població. 
 
Quant a la representació de les dones, els mitjans de comunicació sovint presenten les notícies des 
d'un enfocament sexista i carregat d'estereotips, que contribueix a la perpetuació de rols assignats 
de manera tradicional a les dones pels mandats de gènere. Dones submises, víctimes, persones no 
“empoderades” i a més representades només com a mares o esposes, en funció dels seus familiars 
masculins. D'altra banda, les crisis humanitàries i els conflictes també afecten les relacions de 
poder entre homes i dones, que solen ser desiguals cap a les dones amb anterioritat a la crisi. Si 
les necessitats i els interessos de les dones s’invisibilitzen, la seva dignitat sofreix i els seus drets 
es veuen afectats. Com a titulars de drets, han de gaudir-los i exigir-los. 
 
Diferents instruments internacionals, com la Resolució 1325 del Consell de Seguretat de Nacions 
Unides sobre Dones, Pau i Seguretat (any 2000) i les subsegüents Resolucions 1820, 1888, 1889, 
1960, 2106, 2122 i 2242, subratllen la importància de la participació de les dones en peus d'igualtat 
en la prevenció i solució de conflictes, i en la construcció i manteniment de la pau, subratllant el seu 
rol com a agents actives i necessàries per a la pau. Les dones palestines, igual que altres dones al 
voltant de tot el món, són agents actives de canvi, comparteixen, construeixen, creen coneixement, 
aliances i xarxes, cadascuna travessada per la seva pròpia realitat social, econòmica i cultural. 
 
Com a part del Programa Una finestra als Drets Humans, la celebració d'aquest Seminari 
s'emmarca en el projecte “Retrats d'Empoderament I: les dones a la franja de Gaza”, 
desenvolupat per l’UNRWA Illes Balears amb el suport financer de la Direcció General de 
Cooperació del Govern de les Illes Balears i la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears i el 
seu Grup d'Estudis de Gènere. El seu objectiu és visibilitzar la situació de la població refugiada de 
Palestina a la franja de Gaza i promoure, entre la ciutadania balear i professional, un coneixement 
crític especialitzat sobre el conflicte palestí-israelià des d'un enfocament de gènere i drets humans, 
a través d'una exposició itinerant amb fotografies fetes per dones de Gaza i espais formatius per a 
l'anàlisi crític de la visió que ofereixen els mitjans de comunicació de les dones en els conflictes. 

 
 
 

 



Objectius i participants 
 
 

 

   

Aquest Seminari pretén proporcionar un espai d'anàlisi i debat entre professionals en comunicació, 
semiòtica, gènere i acció humanitària, sobre la representació mediàtica i el paper de les dones a 
les zones en conflicte i les crisis humanitàries des del cas del territori Palestí ocupat (tPo). 
Per a això, el Seminari s'estructurarà en Taules Rodones, seguides de torns de preguntes i 
respostes i acabarà amb una sessió sobre directrius pràctiques per realitzar una comunicació 
sensible al gènere, on es projectarà un curtmetratge produït per una directora palestina (Out of 
Frame).  

 
Es dirigeix a totes aquelles persones que de forma professional estiguin vinculades a la 
comunicació, les relacions internacionals, l'acció humanitària i la cooperació al desenvolupament de 
mitjans de comunicació, administracions públiques, ONG s, Universitats i Centres de recerca, així 
com estudiants universitaris.  

 
 

Data, lloc i inscripcions   

 
Se celebrarà al Centre de la Universitat de les Illes Balears situat a l’Edifici Sa Riera de Palma 
de Mallorca (C/ de Miquel dels Sants Oliver, nº 2) els 16 y 17 de febrer de 2016 en horari de 
tarda.  
 
La inscripció és gratuïta a través de la web: www.unrwa.es/retratos-illesbalears  
  

Programa 

 

DIMARTS, 16 DE FEBRER DE 2016 
 
 

16.00 h – 16.30 h: Registre i lliurament de materials.  
 
16.30 h – 16.45 h: Inauguració i presentació del Seminari. 
 
Antoni Servera Saletas, Director General de Cooperació, Conselleria de Serveis Socials i 
Cooperació, Govern de les Illes Balears.  
Esperanza Bosh Fiol, Doctora en Psicologia i Directora del Grup d'Estudis de Gènere, 
Universitat de les Illes Balears.  
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Isabel Miguel Emperador, Coordinadora d'Educació per al Desenvolupament i 
Sensibilització, UNRWA Espanya.  
 
16.45 h – 18.15 h: Taula Rodona: Les dones en els conflictes armats: constructores 
de pau.  
 
Mertixell Esquirol Salom, Doctora en Comunicació i Humanitats.  
Laura Camargo, Doctora en Filologia Hispànica, Universitat de les Illes Balears. 
Modera: Antoni Servera Saletas, Director General de Cooperació, Conselleria de Serveis 
Socials i Cooperació, Govern de les Illes Balears  
 
18.15 h - 18.30 h: Pausa.  
 
18.30 h - 19.45 h: Representació de les dones a través dels mitjans de comunicació.  
 
Elisa García-Mingo, Doctora en Antropologia Sociocultural.  
Modera: Isabel Miguel Emperador, Coordinadora d'Educació per al Desenvolupament i 
Sensibilització, UNRWA Espanya.  
 
    

  

DIMECRES, 17 FEBRER DE 2016 
 
 

 
16.00 h – 18.00 h: Taula Rodona: Situació humanitària al territori Palestí ocupat i el 
seu reflex en els mitjans de comunicació.  
 
Raquel Martí Lezana, Directora Executiva, UNRWA Espanya.  
Cristina Sánchez, Directora del Programa Països en Conflicte de Radio Nacional de 
España. 
Modera: Capilla Navarro Guzmán, Doctora en Psicologia, integrant del Grup d'Estudis de 
Gènere de la Universitat de les Illes Balears.  
 
18.00 h - 18.15 h: Pausa.  
 
18.15 h –19.45 h: Taller - Cinefòrum: Comunicació sensible al Gènere.  
 
Projecció del Curtmetratge Out of Frame, de la directora palestina Reham Al-Ghazali  
Facilitadora: Marta Fernández, Professora Titular en el Departament de Filologia 
Espanyola, Moderna i Clàssica, Universitat de les Illes Balears.  
 

19.45 h – 20.00 h: Conclusions i tancament. 

    
 
 
 
 



UNRWA Illes Balears 
 
L'Agència de Nacions Unides per als refugiats de Palestina a l’Orient Pròxim (UNRWA) neix sota el 
mandat de l'Assemblea General de Nacions Unides l’any 1949 amb l'objectiu de brindar suport 
d'emergència i iniciar programes d'assistència social a la població palestina refugiada. L'1 de maig 
de 1950, l'Agència va començar les seves operacions, atenent a 700.000 refugiats i refugiades. 
 
Després de més de 65 anys, la missió de UNRWA consisteix a proporcionar assistència, 
desenvolupament, protecció i defensa a més de 5 milions de persones refugiades de Palestina que 
viuen a Jordània, Líban, Síria o al territori Palestí ocupat, tot esperant una solució pacífica a la seva 
difícil situació. L’UNRWA és finançada gairebé íntegrament per les contribucions voluntàries dels 
estats membres de les Nacions Unides, d'institucions públiques i privades i de la ciutadania.  
 

Com treballa l’Agència 
 

L’UNRWA ha treballat pel benestar i el desenvolupament humà al llarg de quatre generacions de 
refugiats i refugiades de Palestina. Originalment concebuda com una organització temporal per a un 
període de tres anys, l'Agència ha adaptat gradualment els seus programes per satisfer els canvis 
de necessitats de la població refugiada durant més de sis dècades.   

A través de programes de Desenvolupament i Acció Humanitària, l’UNRWA ofereix serveis 
d'Educació, Salut, Serveis Socials, microfinançament, protecció dels drets humans i de resposta 
d'emergència a més de 5 milions de persones refugiades. Actualment compta amb més de 900 
instal·lacions on treballen prop de 32.000 persones, el 99% d’elles té estatus de refugiada. Així 
mateix, gestiona 58 campaments de refugiats, 700 escoles a les quals assisteixen més de mig milió 
d'estudiants en tot l’Orient Mitjà, 138 centres de Salut Primària, 49 centres socials i de formació per 
a dones i altres centres de serveis comunitaris. 

Des de la seva creació l'Agència ha treballat sense interrupció, tant en temps de relativa calma a 
l’Orient Mitjà com en temps d'enfrontament armat. Com a exemple de compromís internacional amb 
el desenvolupament humà, l'Agència presta els seus serveis directament a la població refugiada de 

Palestina.  

 

El compromís de l’UNRWA Illes Balears  
 
L’UNRWA Espanya i, per tant, la seva Delegació en Illes Balears, és el primer Comitè Nacional 
que l’UNRWA va constituir al món. Es va crear en 2005 amb dos objectius fonamentals: donar a 
conèixer a la població espanyola, en particular a la població balear, la situació en la qual viuen els 
més de 5 milions de refugiats i refugiades de Palestina i difondre la labor humanitària que 
l’UNRWA realitza des de fa més de 65 anys. A més, treballa perquè entitats espanyoles, tan 
públiques com a privades, recolzin a l’UNRWA en el manteniment dels serveis que presta a la 
població refugiada de Palestina. L’UNRWA Illes Balears treballa per aconseguir aquests objectius 
a través de projectes d'acció humanitària, sensibilització, educació per al desenvolupament i 
formació. 


