
 
 
 
 
Curs d’introducció a la perspectiva de Gènere  2017-18 

 

Dies: 1, 8, 15 i 22 de març, 5 i 12 d’abril 

Horari: de 15.00 a 19.00 hores 

Aula: 5E de la Facultat de Dret 

 

En aquests suposats "temps d’igualtat" ens confrontem a un augment d'abusos i 

desigualtats per raó de sexe, gènere i sexualitat: violència masclista, discriminació 

LGTB, precarització laboral de la dona, lleis d’exclusió social i barreres estructurals, 

espacials i de la salut.  

En aquest curs us proposem un espai de reflexió a partir de la recerca, la intervenció i 

l'activisme professional i de col·lectius per poder conèixer aquestes iniciatives i 

reflexionar sobre les eines que tenim per incorporar una perspectiva de gènere a les 

nostres accions. 

Calendari de sessions: 

 
 
1 de març 

15.00 – 15.30 h Unitat de Compromís Social de la UdG 

15.30 – 16.30 h Presentació de la Unitat d’Igualtat de Gènere  

16.30 – 17.00 h Descans  

17.00 – 19.00 h 

La perspectiva de gènere: introducció a les desigualtats per raó de 

sexe i/o gènere; conceptualització... a càrrec de la Dra. Mita 

Casacuberta, Delegada del rector i directora de la Unitat d’Igualtat 

de Gènere de la UdG 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
8 de març (Dia de la Dona) 

15.00 – 19.00 h 
Taller de Tècniques d’autoprotecció a càrrec dels Mossos 

d’Esquadra 

 

15 de març 

15.00 – 16.00 h Polítiques LGTBI, a càrrec del Dr. Josan Langarita 

16.00 – 16:30 h Descans  

16.30 – 18.00 h Associació Diversa LGTBI 

 

22 de març 

15.00 – 16.00 h Immigració i comunicació, a càrrec de la Dra. Carme Echezarreta 

16.00 – 17.00 h Gènere i ocupació, a càrrec de Marta López 

17.00 – 17.30 h Descans 

17.30 – 19.00 h Polítiques de gènere, a càrrec de la Dra. Cristina Sànchez 

 

5 d’abril 

15.00 –16.30 h Violència de gènere i assetjament, a càrrec de la Dra. Pilar Albertín 

16.30 – 17.00 h Descans  

17.00 – 18.00 h La casa d’acollida de dones maltractades 

18.00 – 19.00 h 
Els matrimonis forçats, a càrrec de l’Associació Valentes i 

Acompanyades  

 

12 d’abril 

15.00 – 16.30 h Dona i ciència, a càrrec de la Dra. Victòria Salvadó 

16.30 – 17.30 h FEMenGIN (grup de dones de l’Escola Politècnica Superior) 

17.30 – 18.00 h Avaluació i tancament del curs 

 


