17 M – Dia Internacional contra l'LGBTIfòbia

Nota de premsa de la Red de Universidades por la
Diversidad
Activitats previstes
•

9-5-2022, a les 12.00 h, biblioteca del Poblenou. Inauguració de
l'exposició: "TRANS·fons: col·lecció trans a la Biblioteca". A càrrec de
Vítor Blanco-Fernández, PDI de la Facultat de Comunicació; Rosa Cerarols
Ramírez, directora de la Unitat d’Igualtat de la UPF, i Montserrat Espinós,
directora de la Biblioteca. L'exposició es podrà veure a la
Biblioteca/CRAI del Poblenou del 9 al 27 de maig del
2022. Organitza: Biblioteca del Poblenou i Unitat d'Igualtat. Més informació
i accés a l'exposició virtual.

•

10-5-2022, a les 17.00 h, auditori de Mercè Rodoreda del campus de la
Ciutadella. "Autodeterminació de gènere: una taula rodona amb
motiu de la llei trans". Ponents: activista no binari i investigadori del
departament de comunicació de la UPF, activista de Sororitrans, associació
de persones trans femenines de Catalunya, i advocada especialista en
qüestions LGTBI. Modera Laura Esteve, professora de Dret Civil de la
UPF. Organitza: Comissió d’Igualtat de Centre de Dret i Unitat d'Igualtat.

•

17-5-2022, a les 12.00 h. Formació: "Garantir el Respecte a les
Persones Trans i no Binàries i Prevenir la Transfòbia a la
Universitat" Formació a càrrec de Vítor Blanco, PDI del Departament de
Comunicació de la UPF. Aquesta formació està dirigida tant a PAS com a
PDI. Organitza: Unitat de Desenvolupament i Unitat d'Igualtat. Si ets PAS
et pots inscriure mitjançant la web de desenvolupament. Si ets PDI et pots
inscriure en aquest enllaç.

•

18-05-22, de 18.00 a 19.00 h, auditori de Mercè Rodoreda del campus de
la Ciutadella. Documental: “Maldita, a love song to Sarajevo”. Debat
posterior a càrrec de Rafa Ventura, professor de UPF Barcelona School of
Management, i Ivan Zahínos, director de projectes de Medicus Mundi.
Organitza: Medicus Mundi i Unitat d'Igualtat.

•

NOVA ACTIVITAT!! 20-05-22, a les 11.00 h, Sala de Graus Albert
Calsamiglia del campus de la Ciutadella. Conferència: "Corrective rape"
and black lesbian sexualitites in South Africa: A feminist/activist
approach", a càrrec de Nadine Lake de la University of the Free State
(UFS), Sud-àfrica. Activitat presèncial i en línia en aquest enllaç.

•

26-05-2022, de 12.00 a 13.30 h, aula 55.410 de l’edifici Tànger del
campus del Poblenou. Xerrada: "Programar contenidos audiovisuales
trans y no binarios en festivales y plataformas. El caso de Filmin y el
festival Fire!! Barcelona”, amb Elodie Mellado (editora de continguts de
Filmin) i Antoine Leonetti (director del festival Fire!!). En aquesta xerrada
parlarem amb dos professionals del sector sobre el treball de curació de
continguts. Quins són els criteris que ens garanteixen una bona
representació d’identitats trans i no binàries? Com accedir a continguts fora
del circuit mainstream? Com ens afecten les regulacions i les polítiques
públiques per establir criteris de diversitat? Organitza: Departament de
Comunicació i Unitat d'Igualtat. Cal inscriure-s’hi prèviament.

•

26-05-2022, de 16.00 a 18.30 h, aula 55.410 de l’edifici Tànger del
campus del Poblenou. Taller: Construcción Colaborativa de una Base
de Datos de Contenidos Audiovisuales Trans y no Binarios. L’objectiu
d’aquest taller és crear una base de dades amb continguts audiovisuals
(llargs, curts, sèries de ficció, documentals i videojocs) que abordin les
temàtiques trans i no binàries per tal que quedi a disposició pública i per a
professors, investigadors i professionals de l’audiovisual. Es recomana
portar un ordinador portàtil per a la sessió. Aquesta activitat dóna 0,25
crèdits PACS. Organitza: Departament de Comunicació i Unitat
d'Igualtat. Cal inscriure-s’hi prèviament. ACTIVITAT CANCEL.LADA.

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

