
Dia Internacional contra 
la Violència de Gènere 

ACTES I ACTIVITATS UdG

Del 21 al 25 de novembre

25-N: "Exposició de projectes de l'assignatura Gènere i Salut del grau en
Infermeria destinats a la visibilització, sensibilització i actuació davant la
VM per la seva eradicació"

Hall del Campus de la Salut i aules de la Facultat d'Infermeria
A càrrec del professorat i estudiantat del Campus de la Salut

22 de novembre - 12h

Presentació de l'estudi: "Anàlisi de l'assistència sanitària a l'embaràs, part i
postpart a la demarcació de Girona. Programa d'intervenció cap a un model
d'atenció maternal respectuosa"

Aula 13 de la Facultat d'Infermeria

Projecte promogut i finançat per l'Institut Català de les Dones. Departament
d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. Estudi realitzat per
investigadors i investigadores del Departament d'Infermeria de la UdG

"Aportacions de la recerca doctoral a l'erradicació de la violència masclista"

Sala Antònia Adroher - Edifici Les Àligues 

25 de novembre - 10.30h

A càrrec de l'Escola de Doctorat 

ACTE INSTITUCIONAL 25N UdG

Fins el 26 de novembre

Exposició a la Biblioteca. Vuit de març tot l’any: "Dones i espais d’art a la
ciutat de Girona al voltant del 1900"

Biblioteca del campus Barri Vell
A càrrec de la Biblioteca de la Universitat de Girona

https://www.udg.edu/ca/compromis-social/arees/igualtat-de-genere/detall-noticies/eventid/22570
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2 de desembre - 10h 

“Violencias de género, mujeres y prisión” 

Aula C1 de la Facultat de Dret 

28 de novembre - 10h 

Jornada: "Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les
Dones: dispensa de declarar en el context de la violència masclista: canvis
legislatius i dinàmiques de violència"

Sala de Graus de la Facultat de Dret

A càrrec de Noemí Nuñez i internes del Centre Penitenciari Puig de les Basses (Figueres)

“El trabajo de cuidados y los marcos sociales y legales de opresión”

12 de desembre - 12h 

Aula 250 de la Facultat Educació i Psicologia

A càrrec de Lolita, traballadora a l'àmbit domèstic i de les cures 

"Regreso al futuro queer. Metodologías de investigación desviadas"

13 de desembre - 16h 

Aula de Música de la Facultat de Lletres 
Activitat en el marc de Cicle de conferències "Més enllà de l'acadèmia. 
Gènere, cos i activisme en la investigació"

A càrrec de Diego Marchante, Departament d’Arts Visuals i Disseny de la UB

Activitat en el marc de "Gèneres i Sexualitats Contrahegemòniques"

Activitat en el marc de "Gèneres i Sexualitats Contrahegemòniques"

A càrrec de la Facultat de Dret 

https://www.udg.edu/ca/Portals/50/Igualtat/(2)%20SEMINARI%20G%C3%88NERES%20I%20SEXUALITATS%20CONTRAHEGEM%C3%92NIQUES.pdf?ver=DAXHWfWODFr8mY1RB1Tt9Q%3D%3D
https://www.udg.edu/ca/Portals/50/Igualtat/(2)%20SEMINARI%20G%C3%88NERES%20I%20SEXUALITATS%20CONTRAHEGEM%C3%92NIQUES.pdf?ver=DAXHWfWODFr8mY1RB1Tt9Q%3D%3D
https://www.udg.edu/ca/Portals/50/Igualtat/La%20dispensa%20de%20declarar%20en%20el%20context_lila.pdf?ver=J0bqQpdKcDPhE7pcGLw8Cg%3D%3D
https://www.udg.edu/ca/Portals/50/Igualtat/La%20dispensa%20de%20declarar%20en%20el%20context_lila.pdf?ver=J0bqQpdKcDPhE7pcGLw8Cg%3D%3D
https://www.udg.edu/ca/Portals/50/Igualtat/(2)%20SEMINARI%20G%C3%88NERES%20I%20SEXUALITATS%20CONTRAHEGEM%C3%92NIQUES.pdf?ver=DAXHWfWODFr8mY1RB1Tt9Q%3D%3D
https://www.udg.edu/ca/Portals/50/UdGEventsNews/17971/Media/Document/Cartell_Cicle_Conferencies.pdf
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"Nuestras juristas referentes cuestiones de género y el ejercicio de la profesión"

16 de desembre - 10h  

Sala de Graus de la Facultat de Dret

A càrrec de Yolanda Rueda, magistrada del Jutjat d'Instrucció nº 3 de Sevilla 

“Autoetnografías, cuerpos-emociones y diversidad sexual.  Perspectivas 
feministas en Investigación en salud”

19 de desembre - 12h 

Sala d'Actes de la Facultat d'Educació i Psicologia 
A càrrec de Sam Fernandez de la Universidad de Granada

Activitat en el marc de "Gèneres i Sexualitats Contrahegemòniques"

https://www.udg.edu/ca/Portals/50/Igualtat/Nuestras%20Juristas.pdf?ver=dkSXkLnrdhVEzRu0V-wdNA%3D%3D
https://www.udg.edu/ca/Portals/50/Igualtat/(2)%20SEMINARI%20G%C3%88NERES%20I%20SEXUALITATS%20CONTRAHEGEM%C3%92NIQUES.pdf?ver=DAXHWfWODFr8mY1RB1Tt9Q%3D%3D
https://www.udg.edu/ca/Portals/50/Igualtat/(2)%20SEMINARI%20G%C3%88NERES%20I%20SEXUALITATS%20CONTRAHEGEM%C3%92NIQUES.pdf?ver=DAXHWfWODFr8mY1RB1Tt9Q%3D%3D
https://www.udg.edu/ca/Portals/50/Igualtat/(2)%20SEMINARI%20G%C3%88NERES%20I%20SEXUALITATS%20CONTRAHEGEM%C3%92NIQUES.pdf?ver=DAXHWfWODFr8mY1RB1Tt9Q%3D%3D

