17M - Dia Internacional contra la LGBTIfòbia
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 contra l'LGBTIfòbia. L'objectiu d'aquestes és sensibilitzar la
comunitat universitària per aconseguir eradicar la LGBTIfòbia.
Us animem a utilitzar els coixinets #17mUPF per compartir fotografies, piulades
i publicacions a les xarxes socials. Igualment, us animem a posar el triangle
contra la LGBTIfòbia en totes les vostres comunicacions.

Les activitats assenyalades permeten reconèixer 0,25 crèdits PACS als/les
estudiants de grau. No oblideu registrar-vos-hi amb nom i cognoms i escriure
a igualtat@upf.edu informant que voldreu reconèixer aquests crèdits!
Declaració institucional amb motiu del dia contra la LGBTIfòbia

•

10/05/21, 12.30 a 14.00 h. Taller “LGBTI: la i existeix”, a càrrec de
“I d’intersex”. Aquesta activitat oferirà crèdits PACS. Enllaç.

•

12/05/21, 15.00 a 17.00 h. Taula rodona: “Anti-gender polítics in
Europe”. A càrrec de David Paternotte i Mieke Verloo, modera Giulia
Mariani. Inscripció.

•

13/5/21, de 16.30 a 18.30 h. Conferència: “Personatges LGBTI+ a
la ficció: visibilització, inclusió i protagonisme”. Aula oberta a tota la
comunitat universitària de l’assignatura “Teories i mètodes d’Investigació en
comunicació social”. Aquesta activitat oferirà crèdits PACS als/les estudiants
de grau que no estiguin matriculats a l’esmentada
assignatura. Enllaç. ACTIVITAT POSPOSADA: ES FARÀ EL DIA 27 DE
MAIG, DE 16.30 h. A 18.30 h.

•

13/5/21, 17.00h. Taula rodona: “Associacionisme LGBT+ a
Barcelona”. A càrrec de Casal Lambda, Refugio Ahora Dónde i myGwork,
modera Olympia Arango. Organitza: Deba-t.org. Enllaç. ACTIVITAT
POSPOSADA AL DILLUNS 17 A LES 18.00 H. Si te l'has perdut pots
veure-la aquí!

•

15/5/21, 11.00h. Xerrada: “LGTBIQ+ and International Mobility”.
Organitza: ESN Barcelona UPF. Enllaç.

•

18/05/21, 16.00 a 18.00 h. Formació al PAS i el PDI: Garantir el
respecte a les persones trans i no binàries i prevenir la transfòbia a
la universitat. Grup de tarda. A càrrec de Vítor Blanco (PDI de la UCA en
Comunicació). Enllaç.

•

19/05/21, 17.00 a 19.00 h. Taula rodona: "Políticas trans en las
universidades". Enllaç.
o 17.00 hores. Presentació: Ángela Rodríguez (Ministerio de
Igualdad), Marina Echevarría (Consejo LGTBI), Diego Marchante (Red
interuniversitaria LGBTQ)
o 17.30 horas. 1ª Mesa. Experiencias trans y no binarias desde las
clases. Contaremos con estudiantes de las siguientes universidades: UV,
UCA, UAH, UPF, UCLM y UCM
o 18.00 horas. 2ª Mesa. Académiques y activistrans. Moderadora,
Pendiente confirmar, Lucas Platero. Universidad Rey Juan Carlos, Sam
Fernández. Universidad de Girona, Juani Bermejo. Universidad de
Granada
o 18.30 horas. Conclusiones por parte de las moderadoras y ronda de
preguntas.

•

20/05/21, 12.00 a 14.00 h. Formació al PAS i el PDI: Garantir el
respecte a les persones trans i no binàries i prevenir la transfòbia a
la universitat. Grup de matí. A càrrec de Vítor Blanco (PDI de la UCA en
Comunicació). Enllaç.

