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De l'1 al 12 de març Exposició virtual de llibres "Salut i gènere"

De l'1 al 12 de març Projecte "Empoderades"

8 de març  a les 11h Videoconferència “Ingeniería con voz de mujer”

8 de març  a les 18.30h
Presentació i xerrada: "Dones i músiques 

entre dos segles"

Biblioteca Campus Centre

Facultat de Turisme

Escola de Doctorat

Biblioteca Campus Barri Vell

Del 8 al 12 de març

Projecte "Sigues avui, i sempre, la dona que 

vulguis ser. Per tu, per mi, per nosaltres i per 

totes"

Facultat de Turisme

Del 8 al 12 de març Projecte "Ens toca" Facultat de Turisme

9 de març a les 13h Projecte "La violencia de genero en las relaciones 

de trabajo"

Facultat de Turisme

10 de març a les 16h Xerrades: “Dona havia de ser”
Facultat d'Infermeria 

Facultat de Medicina

10 de març a les 16h
Taula Rodona: "Dones, treballs de cura i 

pandèmia"

Facultat de Dret

Del 10 de febrer al 8 de març Exposició: "Investigadores en física nuclear" Biblioteca del Campus Montilivi

11 de març a les 12h
Taula rodona: “La gestió sanitària en clau de 

gènere: dones protagonistes”

Facultat d'Infermeria 

Facultat de Medicina

AULES 

OBERTES 

El professorat de la UdG introdueix la perspectiva de 

gènere als continguts de les seves classes habituals a 

les Aules Obertes. Aules virtuals obertes a tothom. 

 
Consulta totes les Aules Obertes de la UdG! 

8 de març  a les 12h
Exposició "Vuit dones pel 8 de març" Facultat d’Educació i Psicologia

8 de març  a les 16h Virtual Women’s IQCC Forum Institut de Química Computacional i 

Catàlisi (IQCC)

8 de març  a les 16h
Emprendre en femení. Adaptació del model 

de negoci a la Covid-19

UdGOcupació

11 de març a les 15.30h
Seminari: "Els feminismes avui. Una 

interpel.lació a l'ecologisme, l'antiracisme i 

els moviments socials"

Àrea de Ciència Política

AecpaUdG

8 de març  a les 10h
Mobilitzant pel 8M: un campanya de sensibilització 

realitzada per estudiants de 3r del grau en PIRP

Facultat de Turisme 
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