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Al RED LAB "Igualdad y
Equidad de género en

la juventud",  hi
participen entitats,

representants de les
administracions i

persones expertes de
tot l'estat. En aquest

encontre ( IV think
tank), la Fundació

Natzaret hi ha partipat
com a entitat anfitriona 

 
Entitats participants:
+Fundació Natzaret
+Inserta Andalucía
+As. Vasija (Cast Lleó)
+FAIM (Aragó)
+As. Ítaca (Catalunya)
+As. Hestia (Canàries)
+Igaxes (Galícia)
+Coop Redes (Madrid)
+Identidad para ellos y    
ellas (Asturies)
+Zabalduz (Euskadi) 

Hi han participat
també com a entitats

convidades:
+Aguintzari (Euskadi)

+Ames (Mallorca)
+FEIAB (Mallorca)
+UNAC (Mallorca)

 

97
 persones han participat

 en aquest encontre 
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Hi han estat
representades les

següents
administracions:

 
+Ministerio de

derechos sociales y
agenda 2020

+Govern de les Illes
Balears

+Consell de Mallorca-
Imas

+Ajuntament de Palma
+Institut Balear de la

Dona
+Ajuntament de Calvià

 
+representants de les

adminstracions de:
Andalucia, Castella la
Manxa, Castella i Lleó,

Aragó, Catalunya,
Canàries, Galícia,

Madrid, Asturies, La
Rioja i Euskadi 
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Al RED LAB "Igualdad y
Equidad de género en

la juventud", s'ha
comptat amb tres

conferències
destacades amb la

presència de:
 

+Lluís Ballester
(investigador UIB)

 
+Sandra Sedano (Aj. de

Calvià)
 

+Noemí Pereda (ICREA) 
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RED LAB "Igualdad y Equidad
de género en la juventud",
cronologia de treball: 
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RED LAB "Igualdad y Equidad
de género en la juventud",
programa jornades: 
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RED LAB "Igualdad y Equidad de género en
la juventud",

les conclusions
dels grups de treball 
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