8M - Dia Internacional de les Dones (2021)
La Unitat d'Igualtat, les comissions d’igualtat de les UCA, els centres adscrits i
les associacions d'estudiants, organitzen un seguit d'activitats amb motiu del
Dia Internacional de les Dones. L'objectiu d'aquestes és la sensibilització de la
comunitat universitària envers la desigualtat de gènere i la reivindicació d’una
universitat feminista.
Us animem a utilitzar els coixinets #8mUPF #DiaInternacionalDeLesDones per
compartir fotografies, piulades i publicacions a les xarxes socials.
Les activitats assenyalades permeten reconèixer 0,25 crèdits PACS als/les
estudiants de grau. No oblideu registrar-vos-hi amb nom i cognoms!

Manifest de la Comissió Dones i Ciència (Consell Interuniversitari de Catalunya)
Manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades
Españolas para la Excelencia Universitaria (RUIGEU)



23/2/21, de 12.15 a 13.15 h., "Salut i perspectiva de gènere.
Biaixos en salut i gènere". Ponent: Dra. Carme Valls. Organitza:
TecnoCampus. Plataforma zoom: inscripció.



24/2/20, de 17.30 a 19 h., "Discriminació laboral: més enllà de la
diferència salarial". Ponents: Eva Bussalleu, Judit Juanhuix i Daybe
Juares. Modera: Olympia Arango. Organitza: Debat.org https://youtu.be/pE4mcmzfBjY.



26/2/21, 11.30 h.,"Tempesta perfecta. Crisi de salut pública,
climàtica i social". A càrrec de Lucia Artazcoz, Christos Zografos i Marga
León. Modera: Jordi Guiu Plataforma Collaborate. Més informació i
enllaç. Organitza UCA de Ciències Polítiques i Socials.



1/3/21, de 14.30 a 16 00 h.,"¿Hacemos un café? Hablemos de
#MaternidadesOprimidas". A càrrec de Mittzy Arciniega. Organitza:
Comissió d’Igualtat de l'UCA de Comunicació. Més informació.
Inscripció Google Meet.



2/3/21, 18.30 h., Cicle de xerrades sobre les Primaveres Àrabs: "Joves,
dones i moviments socials". Ponent: Zeina Erhaim. Coorganitzat per:
Deba-t.org, IEMed i Unitat d’Igualtat. Plataforma de youtube de Deba-t.org.



3/3/21, de 12.15 a 13.15 h., Taula rodona: "Sexualitat i relacions
socioafectives. Sexe segur, empoderament, conductes sexuals de
risc, alcohol i sexe". Ponent: Minerva Coronas. Organitzat per
TecnoCampus. Plataforma zoom: inscripció.



3/3/21, 16.30 h., Conferència: "Empleo del hogar y cadenas globales
de cuidados". Ponent: Rosa Ortiz. Organitza. Post-Crash UPF.



3/3/21, de 13.00 a 14.00 h.,Taula rodona: "Equitat menstrual contra
la feminització de la pobresa i el canvi climàtic". A càrrec de Silvia
Aldavert i Mireia Cebrián, de l’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius.
Modera: Mireia Pérez (Dept. de Comunicació). Organitza: Unitat
d’Igualtat. Enllaç. Crèdits PACS.



4/3/21, de 12.15 a 13.15 h., Sexualitat madura. Ponència 1:
"Sexualitat madura: sexe i vida". Ponent: Dra. Francisca Molero
Rodríguez. Ponència 2: "Gaudir la sexualitat després de la menopausa /
andropausa és possible!". Ponent: Roser Civit. Organitza.
TecnoCampus. Plataforma zoom: inscripció.



8/3/21, 12.30 h., Conferència: "UNWOMEN i el paper de l'ONU en la
protecció, defensa i promoció dels drets de les dones a nivell
internacional". Ponent: Mitali Nikore. Organitza. UNSA Barcelona.



9/3/21, 17.00 a 18.30 h., Conferència: "L'Institut Català de les Dones
i el seu paper en el desenvolupament de les polítiques de gènere".
Ponent: Núria Ramón i Pérez. Organitza: UNSA Barcelona.



9/3/21, 19.00 h., Acte d'investidura com a doctora honoris causa
per la UPF d'Angela Y. Davis. Es podrà seguir en streaming des de la web
de la UPF.



10/3/21, de 12.15 a 13.15 h., Carrera professional, salut i fertilitat.
Ponència 1: "Importància de la maternitat i la paternitat en la
planificació de la vida". Ponent: Cristina Sánchez. Ponència 2:
"Abordatges de la fertilitat en el segle XXI". Ponent: Antonia González.
Organitza: TecnoCampus. Plataforma zoom: inscripció.



10/3/21, de 18.30 a 20.00 h.,Taula de debat: "Repensem l'economia
des d'una perspectiva feminista: la crisi de la COVID-19 i el
desencadenament de la crisi de les cures”. Activitat participativa.
Organitza: UNSA Barcelona.



11/3/21, de 13.00 a 15.00 h., Debat: "Aperitiu feminista sobre usos
língüístics". Ponents: Sebastià Portell (català),Pedro Bueno
(castellà), Arnau Roig (anglès), Elisabeth Miche (francès), Jenny
Brumme (alemany), Delfina Aliaga (llengua de signes). Si tens preguntes
per fer-los, pots formular-les i dipositar-les en aquesta
bústia: 8M_TraduccioUPF@upf.edu. Més informació i inscripcions.



11/3/21, de 14.30 a 15.30 h., "Graffitis feministes: els murs tenen
veu de dona". A càrrec de Ruth Rodríguez-Martínez. Conexió
Streaming: enllaç. Organitza: Comissió d’Igualtat de l'UCA de Comunicació.
⇒ Si coneixes graffitis a Barcelona on la dona és la protagonista, indica'ls en
aquest mapa col·laboratiu



11/3/21, de 16.30 a 18.00 h., Conferència: "Hacia una economía
feminista". Ponent: Astrid Agenjo. Organitza: Post-Crash UPF.



11/3/21, de 17.00 a 19.00 h., Cicle Gènere, violència i (des)memòries:
"Dones, (des)memòries i populismes". Ponents: Mariona Lloret i
Elizabeth Manley. Organitza: Grup d'Estudis de les Institucions i de les
Cultures Polítiques. Enllaç MEET: meet.google.com/drd-icec-gmx.

