25N - Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència
contra les Dones
Manifest de l'Institut Català de les Dones
Manifest de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia
Universitaria

•

15/11/21, de 13.00 a 14.30 h, a l’auditori de Mercè Rodoreda. Taula
rodona: “Això també és violència. L’avortament i la violència
obstètrica al 2021”. A càrrec de Marta Busquets i Noemí Trujillo. Modera:
Cèlia Roig. Organitza: Deba-t.org

•

17/11/21, de 13.00 a 15.00 h, Formació sobre gestió de punts liles
a les associacions d’estudiants. A càrrec de Creación Positiva. Activitat
en línia. Aquesta activitat dóna 0,25 crèdits PACS.

•

18/11/21, de 17.00 a 19.00 h, a la plaça Gutemberg (campus del
Poblenou). Podcast “Fins a la figa”, a càrrec de les Golden Pussies.
Converses i entrevistes sobre sexualitat i igualtat. Hi haurà un sorteig entre
els i les assistents.

•

22/11/21, de 12.30 a 14.30 h, aula 40.012 (campus de la
Ciutadella). Taula rodona: "Dones, diversitat i violències. Una mirada
interseccional", amb Maria Rodó (investigadora de la UB), Beatriz Cantero
(Mujeres Pa'lante), Susana Rodríguez (Fundació Aroa) i Carme Riu (Dones
no Standards). Modera: Mariona Arnau (investigadora de la UPF). Aquesta
activitat dóna 0,25 crèdits PACS.

•

24/11/21, de 12.30 a 14.00 h, a la sala de graus 40.035 (campus de
la Ciutadella). Conferència: “Otras formas de violencia de género: la
violencia vicaria”, a càrrec de Virgínia Garcia Aller, membre de

l’associació de Fiscals Progressistes. Aquesta activitat dóna 0,25 crèdits
PACS.

•

24/11/21, de 16.30 a 19.30 h, a l'aula 52.121
(Campus Poblenou). Aula Oberta: “Formació periodística i violència
masclista”, a càrrec d’Aurora Anton, (periodista i docent, CAC-ICD).
Coorganitzada pels estudis de Periodisme.

•

26/11/2021, de 17.00 a 19.00 h, a la sala Aranyó (campus del
Poblenou) i en línia (prèvia inscripció amb aquest formulari). Activitat
entorn de la violència simbòlica: "¿Repetimos café? Hablemos de
#MaternidadesInvisibles". Organitza l’Equip d’Investigadores del
Departament de Comunicació.

•

Del 29/11 al 2/12, de 17.30 a 20.30 h, a l'auditori del campus de la
Ciutadella, V Congrés per a l’Erradicació de les Violències Masclistes
des dels Serveis Socials i Sanitaris. Programa i inscripcions (es podrà
seguir en streaming). Organitzat per Hèlia Dones, amb la col·laboració de
diverses entitats.

