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Curs d’introducció a la perspectiva de gènere 2019-2020 1r sem 
 

Dies: dijous 31 d'octubre i 7, 14 i 21 de novembre de 2019 de 15.30 a 19.30 h (i setmana del 25 de 
novembre  assistència a un dels actes que es portin a terme amb motiu del dia internacional per a 
l’eliminació de la violència contra les dones) 
Horari: de 15.30 a 19.30 h 
Lloc: aula M20-015 al mòdul M20 dels barracons del Campus de Montilivi (entrada pel 
costat del servei de préstec de bicis UdG) 

En aquest curs us proposem un espai de reflexió a partir de la recerca i l’activisme professional i de 
col·lectius per poder conèixer aquestes iniciatives i reflexionar sobre les eines que tenim per incorporar 
la perspectiva de gènere a les nostres accions i el nostre context diari i professional. 

Dijous 31 d’octubre. Assentem les 
bases 

Ponent 

      

15.30 a 15.45 h 
Presentació de la Unitat 
de Compromís Social de la 
UdG 

Gemma Ros, responsable de Cooperació i Voluntariat 
de la Unitat de Compromís Social de la UdG 

15.45 a 16.45 h 

La Unitat d’Igualtat de 
Gènere a 
la UdG. Què fem? Com 
actuem? 

Montse Castro, tècnica d’igualtat  de gènere de la 
Unitat de Compromís Social i coordinadora del curs 

16.45 a 17 h Descans  

17 a 19.30 h 

Definicions, 
conceptualització i 
perspectives teòriques.  
Què vol dir perspectiva de 
gènere? S’ha de conèixer 
quines són les desigualtats 
per raó de gènere, quina és 
la base del discurs. 

Dra. Gemma Ubasart 

Dijous 7 de novembre. Què és fa per 
solucionar-ho? Qui treballa a la UdG? 

Ponent 

      

15.30 a 17.20 h 

Polítiques de gènere. 
Com influeixen en les 
possibilitats d’avançar 
cap a la igualtat 
d’oportunitats?  

Jordi Bonet Martí, és professor associat de l'àrea de 
Ciència Política i Doctor en Psicologia Social per la 
UAB amb una tesi sobre participació ciutadana i 
polítiques urbanes. Ha estat professor de la 
Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i 
Virgili, la Universidad Autònoma de Chile i la 
Pontificia Universidad Catòlica de Valparaíso i és 
membre del grup de recerca Discurs, gènere, cultura i 
ciència (DIGECIC). 

17.20 a 17.40 h Descans  
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17.40 a 19.30 h 

 
Les dones a la ciència. 
Un dels àmbits on hi ha 
menys referències a 
dones i que registra el 
menor nombre 
d’estudiants. Per què no 
se’ns veu a la ciència? 

Sílvia Simón Rabasseda, professora titular de la UdG, 
dins de l’àrea de Química Física. Actualment és 
directora de la Càtedra de Cultura Científica i 
Comunicació Digital i Membre del grup d’investigació 
"Modelatge molecular i Metodologia 
Mecanoquàntica" de l’Institut de Química 
Computacional i Catàlisis. 

 

Dijous 14 de novembre. Com es perpetua el 
biaix de gènere? Ponent 

      

15.30 a 16.55 h 

Taller pràctic sobre el gènere a la 
publicitat. Per a moltes persones, 
aquesta és la primera forma  de 
l’estereotip. 

Dra. Carme Echezarreta 

16.55 a 17.05 h Descans  

17.05 a 18.25 h 
La música urbana en clau de dona. 
Anàlisi pràctic de les aportacions 
de les artistes del nostre context. 

Meritxell Audebert 

18.25 a 18.35 h Descans  

18.35 a 19.30 h 
 
 
 

Les associacions feministes a la 
UdG. Qui són? On les podeu 
trobar? En què treballen? Espai de 
presentació i debat sobre les 
polítiques de gènere al nostre 
entorn més proper. 
 
 
 

Pendent 
 
 
 

Dijous 21 de novembre. Què passa quan es 
dona la violència de gènere? 

Ponent 

      

15.30 a 16.25 h 
La violència de gènere. Què és? Per 
què es dona? Tipologies. Dra. Pilar Albertin 

16.25 a 16.35 h Descans  

16.35 a 17.55 h 

La casa d’acollida de dones 
maltractades. La visita de 
professionals de l’educació social 
permetrà entendre què passa quan 
una dona ha de deixar la seva vida 
(amb els seus fills potser?) per 
allunyar-se del seu agressor. 

Educadores de la casa 
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17.55 a 18.05 h Descans  

18.05 a 19.30 h 

Valentes i acompanyades. La 
violència de gènere es pot donar de 
moltes maneres. Coneixerem una 
associació que treballa amb dones 
víctimes de matrimonis forçats, de 
tràfic de persones. 

Responsables de l’associació 

 

 

Setmana del 25 de novembre  

      

Per determinar 

Assistència a un dels actes 
organitzats amb motiu del dia 
internacional contra la violència 
de gènere. 

 

 

 


