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8 M – Dia Internacional de les Dones

Activitats previstes
Manifest de la Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de
Catalunya
Manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades
Españolas para la Excelencia Universitaria

•

3-3-2022, a les 12.00, pati Roger de Llúria. Exposició: "Dones
Economistes". Inauguració a càrrec de Teresa Monllau, vicedegana de la
Facultat d’Economia i Empresa; Eduard Arruga, president de la Societat
Catalana d’Economia, i Ester Oliveras, vicerectora de Compromís Social i
Sostenibilitat de la UPF i presidenta de la Comissió d’Economia de la Igualtat
i la Diversitat del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

•

3-3-2022, de 13.00 a 14.30 h, auditori Mercè Rodoreda del campus de la
Ciutadella. Debat: “El #Metoo a la universitat. La cultura de la
cancel·lació i la impunitat ”. A càrrec de Caterina Canyelles, antropòloga
i enginyera, i Paula Martín, politòloga i doctoranda a la UCM. Modera: Cèlia
Roig. Organitzen: Deba-t.org i Unitat d’Igualtat. Aquesta activitat dóna
0,25 crèdits PACS.

•

3-3-2022, de 15.00 a 18.00 h, aula 20.137 del campus de la
Ciutadella. Taller: “Parlem sobre la menopausa”. A càrrec de Maria
Honrubia Pérez, professora del Departament d’Infermeria de Salut Pública,
Salut Mental i Maternoinfantil i de l’Escola d’Infermeria de la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. És un taller
participatiu on es tractaran els següents temes:
o Que és i que comporta la menopausa a nivell físic, emocional i social.
o Els canvis en el cos i en la sexualitat.
o Les relacionsinterpersonals íntimes i de parella.
o Com ens pot ajudar l'alimentació i l'exercici físic.

o

Cal inscripció prèvia.

•

5-3-2022, d’11.00 a 13.00 h, Ruta guiada: “Reivindicacions a les
barraques del Carmel amb perspectiva de gènere”. Passejada pel
Carmel i el Turó de la Rovira amb explicacions, en primera persona, de la
vida veïnal del barri durant la primera meitat del segle XX i testimonis de les
reivindicacions per un habitatge digne de les dones i famílies que hi
vivien. A càrrec de Pilar Funes, barraquista de la zona Marià Labernia; Maria
Arquillo Morcillo, barraquista de la zona de Francisco Alegre, i Ivan Patrici
Navarro, historiador. Cal inscripció prèvia.

•

7-3-2022, a les 13.00 h, sala de graus Albert Calsamíglia del campus de
la Ciutadella. Presentació de la campanya Equitat Menstrual a la UPF.
A càrrec de Silvia Aldavert de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius,
Laura Medina Perucha, investigadora postdoctoral a l’IDIAPJGol, i professora
del Màster en Salut Pública i Rosa Cerarols Ramírez, directora de la Unitat
d'Igualtat. Aquesta activitat dóna 0,25 crèdits PACS. Si et vas perdre
l'activitat pots veure el vídeo aquí.

•

8-3-2022, a les 14.00 h, a l’auditori del Poblenou. Visionat de la
pel·lícula Hidden Figures. Organitza: Comissió d’Igualtat de Centre del
DTIC.

•

Taller d'autolideratge femení. A càrrec de Montserrat Mompió,
orientadora laboral especialitzada en igualtat i coach de dones a Martina
Maresme. Organitza: Servei de Carreres Professionals de la UPF. Més
informació i inscripcions. ATENCIÓ! Aquesta activitat es posposa per
motius sanitaris, anunciarem la nova data tan aviat com ens sigui possible.

•

9-3-2022, de 13.00 a 14.00 h, sala Marull del campus del Mar. Taula
rodona: “Mira el món a través dels meus ulls. El dia a dia de
diferents dones de l’Hospital del Mar”. A càrrec de Silvia Rosado,
infermera de salut mental; Eva Llimona, tècnica en cures auxiliars
d'infermeria; Irina Marcos, enginyera; Sílvia Agramunt, ginecòloga; Gisela
Chavez, dels serveis de neteja, i Mayra Abad, resident de segon any de
cirurgia general i de l'aparell digestiu. Organitzen: Associació d’Estudiants
de Medicina del Mar i Asociación Quirúrgica Gimbernat. Aconsegueix la teva
entrada aqui.

•

10-3-2022, de 12.00 a 13.30 h, Auditori del campus del Poblenou. Taula
rodona: "Podcasts i feminismes". A càrrec de Andrea Gumes (Tardeo i
Ciberlocutorio), Anna Pacheco (Ciberlocutorio) i Marta Salicrú (directora
Ràdio Primavera Sound). Organitzen: UCA de comunicació i Unitat
d'Igualtat.

•

10-3-2022, de 17.30 a 19.00 h, aula 55.309 del campus del
Poblenou. Taula rodona: “Ser traductora i intèrpret: testimonis i
experiències”. A càrrec d’Anna Arnall, Francesca Guim i Scheherezade
Surià. Organitzen: Comissió d’Igualtat de centre de Traducció i Ciències del
Llenguatge i Unitat d’Igualtat. Cal inscripció prèvia.

Atenció! Aquesta llista s’anirà actualitzant a mesura que disposem de
més informació.

