La Unitat d'Igualtat, juntament amb les associacions d'estudiants, organitza
una nova edició de la Setmana de la Igualtat amb motiu del 25 de novembre
amb activitats per tal de sensibilitzar la comunitat universitària sobre la
urgència d'eradicar aquesta xacra.
Us animem a utilitzar els hastags #25nUPF i #NomésSíÉsSi per compartir
fotografies, piulades i publicacions a les xarxes socials.
Les activitats organitzades per la Unitat d'igualtat permeten reconèixer
0'25 crèdits PACS als/les estudiants de grau. No oblideu registrar-vos amb nom
i cognoms!
Manifest de la Generalitat de Catalunya, juntament amb les Diputacions de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació
de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Delegación del
Gobierno a Catalunya
Manifest de la Comissió Dones i Ciència del CIC amb motiu del Dia
Internacional per a l’erradicació de la violència contra les dones, 25N 2020
Manifest de la RUIGEU, Red de Unidades de Igualdad de Género para la
Excelencia Universitaria, amb motiu del Dia Internacional per a l'eliminació de
la Violència contra les Dones.
ACTIVITATS PROGRAMADES
•

17/11, de 15 a 16.30 h. Taula rodona: Docència #AmbPerspectiva:
l'abordatge de les violències masclistes i LGBTIfòbiques en els plans
docents. A càrrec de Serena Brigidi, Esther Farnós, M.José Masanet i Rafael
Ventura. Modera: Tània Verge. Activitat especialment adreçada al
professorat. Organtiza: Unitat d'igualtat
Si te l'has perdut pots veure l'enregistrament de la sessió aquí

•

18/11, de 16.30 a 19.00 h. Aula oberta del Grau en Periodisme:
Comunicar per la igualtat i contra les violències masclistes. A càrrec
d'Isabel Muntané. Aquesta activitat només aportarà crèdits PACS als/les
estudiants que no cursin el Grau en Periodisme. Organitza: CAC-ICD i
Unitat d'Igualtat

•

19/11, 17 h. Taula rodona: Violències laborals en vers les dones
durant la COVID-19. Organtiza: SEPC Mar

•

19/11, de 13.30 a 15.00 h. Taula rodona: Autodefensa feminista a
nivell emocional i a les xarxes socials. A càrrec de Karin Konkle i Núria
Vergés. Organitza: Unitat d'Igualtat.

Si te l'has perdut pots veure l'enregistrament de la sessió aquí

•

19/11, de 17.30 a 19.00 h. Teatre en streaming
sobre ciberviolències amb la companyia Nus Teatre: "Codi Binari.
Violències masclistes i lgbtifòbiques 2.0". Organtiza: Unitat
d'igualtat.

•

21/11, de 11 a 12.30 h. Women Talks Ponents: Irene Cantós
(Empresària i fundadora de Gala Black) i Teresa Pellicer (Cap de projectes
biotecnològics de la farmacèutica HTBA). Organtiza Time is Up UPF.

•

23/11, de 13.30 a 15 h. Taula rodona: Pautes per acompanyar si
presenciem una agressió masclista o LGBTIfòbica. A càrrec de Montse
Pineda i Rubén Sánchez. Organitza: Unitat d'Igualtat
Si te l'has perdut pots veure l'enregistrament de la sessió aquí

•

24/11, de 10 a 11.30 h. Taller: Gender, love and violence: the hidden
reality in times of quarantine and the COVID-19. Organitza: ESN
Barcelona UPF.

•

24/11, de 12.30 a 14 h. Taula rodona: Violències Masclistes contra
les Dones Joves. A càrrec de Carla Vall, Bea Gómez i Rosa M. Garcia.
Modera: Olympia Arango (Deba-t.org). Organitza: Deba-t.org i UPF
Igualtat

Si te l'has perdut pots veure l'enregistrament de la sessió aquí

•

24/11, 17.30 h. Xerrada-debat: És la família una opressió per a la
dona? Un recorregut històric sobre la institució de la
família. Organitza: Front d'Estudiants.

•

25/11, 14.00 a 16.00 h. Student forum: Gender Equality, en el marc de
la Eutopia Week. Organitza: University of Warwick (Regne Unit) amb
la participació de l'associació Time is Up UPF.

•

25/11, 16.30 h. Taula rodona: Violència institucional i el dret a
l'avortament amb perspectiva internacional. Organitza: Comitè
Obert 25N.

•

26/11, de 17 a 18 h. La recerca sobre les violències masclistes a la
UPF. Resultats de l'enquesta "UPF Espai Segur". A càrrec de Mònica
Figueras, vicerectora per a projectes per al Compromís Social i la Igualtat,
Mittzy Arciniega i Amàlia Gómez. Organtiza: Unitat d'Igualtat
Si te l'has perdut pots veure l'enregistrament de la sessió aquí

•

27/11, de 16.30 a 18 h. Violència de gènere des de diferents
perspectives a Mèxic, el Salvador i a Catalunya: com prevenirla i
com afrontar-la? Organitzen: Cooperativa en contra de la Violència
de Gènere i Col·lectiu "SeGReVUni Cat-Mex: Aprendemos juntas"
(Mèxic i El Salvador) i Time Is Up UPF.

