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Del 4 al 8 de març

Portes obertes a les classes del Mínor d’Estudis de Gènere

Arqueologia de les Dones, Cristina Rihuete (dilluns i dimecres de 8.30 a 10 hores, aula 113, Facultat de Lletres)

El gènere i l’etnicitat, Enrico Mora (dimarts d’11 a 13 hores o de 17.30 a 19.30 hores, dijous de 9 a 11 hores o de 15.30 a 
17.30 hores, aula 10, Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia)

Gènere, literatura i societat de l’Àsia Oriental, Mercè Altimir (dilluns d’11 a 13 hores i dimecres d’11.30 a 13 hores, aula 26, 
Facultat de Traducció i Interpretació)

Gènere i societat a l’Àsia Oriental, Amelia Sáiz (dimarts d’11 a 12.30 hores i dijous d’11 a 13 hores, aula 27, Facultat de Tra-
ducció i Interpretació)

Història i gènere a l’època moderna, Montserrat Jiménez Sureda (dilluns i dimecres de 13 a 14.30 hores, aula 111, Facultat de 
Lletres) dilluns i dimecres de 13’00 a 14’30

Història i gènere als segles contemporanis, Carme Molinero ( dilluns i dimecres d’11.30 a 13 hores, seminari A, Facultat de 
Lletres)

Sociologia del gènere, Vicent Borràs (dimecres de 12 a 13 hores, aula 9, Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia)
Organitza: Mínor d’Estudis de Gènere

Tenim un pla! 
Parada informativa i de participació en l’elaboració del tercer Pla d’Igualtat de la UAB
Hora: de dilluns a dijous, de 12 a 14 hores; divendres 8 de març, d’11 a 16 hores
Lloc: Plaça Cívica
Organitza: Observatori per a la Igualtat de la UAB

El Servei de Llengües us regala la ‘Guia per a l’ús no sexista del llenguatge’

Per celebrar el Dia Internacional de la Dona Treballadora, durant la setmana del 8 de març el Servei de Llengües de la UAB 
us ofereix la Guia per a l’ús no sexista del llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona, elaborada juntament amb 
l’Observatori per a la Igualtat i amb el finançament de l’Institut Català de les Dones.

El Servei d’Activitat Física de la UAB organitza 6a Setmana de la Dona al SAF

Enguany celebrem novament una setmana de portes obertes (del 4 al 10 de març) on les dones podran accedir de franc a les 
instal·lacions esportives del campus i els homes, també, sempre que vinguin acompanyats d’una dona.

A més de la programació habitual d’activitats dirigides, durant la setmana es podrà gaudir d’activitats especials com compe-
ticions mixtes 3x3 bàsquet i futbol 5, una caminada saludable, jornades de meditació, ZumbaSAF i aigua-GAC i d’iniciació a 
l’escalada, així com d’avantatges en serveis de medicina esportiva i d’estètica.

Concurs de fotografia. Capturem les desigualtats el 8 de març.
Bases del concurs al web de l’Observatori http://www.uab.cat/observatori-igualtat/
Organitza: Observatori per a la Igualtat de la UAB
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Dijous 7 de març

Sessió conjunta del Mínor d’Estudis de Gènere amb el professorat i l’alumnat
Visionat de Persèpolis i taula rodona amb: 
Meri Torras Francés, grup cos i textualitat 
Begonya Sáez Tajafuerce, coordinadora Mínor d’Estudis de Gènere
Sílvia Carrasco Pons, vicerrectora d’estudiants i cooperació
Montserrat Rifà, directora de l’Observatori per la Igualtat de la UAB 
Hora: 15 hores
Lloc: Aula P-24 de la Facultat de Psicologia
Organitza: Mínor d’Estudis de Gènere, Observatori per a la Igualtat de la UAB i vicerrectorat d’Estudiants i Cooperació

Presentació, visionat i debat de Rompecabezas
Hora: 16 hores
Lloc: Sala de Cinema ETC
Organitza: Observatori per la Igualtat de la UAB, Unitat de Cultura i Mínor d’Estudis de Gènere

Dimecres 6 de març

Presentació i visionat de Ferida arrel: Maria-Mercè Marçal
Presentació Heura Marçal, Fran Ruvira i Elisabet Cabeza 
Hora: 13 hores
Lloc: Sala de Cinema ETC
Organitza: Observatori per la Igualtat de la UAB i Unitat de Cultura

Dimarts 5 de març

Cicle “Mujeres y Películas fantásticas”
Hora: 15 hores
Lloc: Sala d’actes ETC
Organitza: Col·lectiu Lo Fantástico

“Magneti Marelli: Un anàlisi del paper de la dona en la lluita de classes”
Hora: 12h
Lloc: Sala Polivalent de l’ETC
Organitza: Col·lectiu Corrent Roig

Xerrada-debat i projecció d’un film sobre la situació de les dones al països musulmans
Què hi ha sota el vel?  
Hora: 15 hores
Lloc: Sala d’actes -ETC
Organitza: Col·lectiu : Col·lectiu d’Estudiants Àrabs (CEA)



Divendres 8 de març

De la sección femenina al moviment feminista. Dones franquisme i transició
‘Dones gènere i poder durant el franquisme’, per Ángela Cenarro (Universitat de Saragossa)
‘Dones, gènere i condicions laborals durant el franquisme’, per Carmen Sarasua (Universitat Autònoma de Barcelona)
Hora: 10 hores
Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Filosofia i Lletres
Organitza: GREF - Grup de Recerca sobre l’Època Franquista

Acte Institucional del 8 de Març, UAB
Acte de Reconeixament al grup Dones i Drets i homenatge a Francesca Puipelat.
Conferència de Sara Moreno ‘Les crisis actuals tenen gènere?’
Hora: 12 hores
Lloc: Sala d’acte del Rectorat
Organitza: Observatori per la Igualtat de la UAB

#tenimunpla
8 de març - Dia Internacional de les Dones Treballadores 
Programa d’activitats a la UAB

Cicle las Mujeres Robóticas
Hora: 11 hores
Lloc: Sala d’actes -ETC
Organitza: Col·lectiu Lo Fantástico

Cicle Dona i muntanya
Xerrada amb la participació d’Annapurna
Visionat del documental Encordadas
Hora: 18 hores
Lloc: Sala d’actes ETC
Organitza: Col·lectiu CAU - Club Alpí Universitari

Acte en memòria a totes les dones que han patit i segueixen patint la desigualtat
Horari: 10h
Lloc: Facultat de Psicologia i Logopèdia. Aula Magna (P-15)
Organitza: Suport a la Participació a la Facultat de Psicologia 

Paradetes a la Cívica
Tenim un pla!, de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB
Campanya reivindicativa entorn dels drets sexuals i reproductius de les dones, de la Fundació Autònoma Solidària
L’Hortet de l’Autònoma
Punxa un globus per la igualtat, Col·lectiu Sinver
Lloc: Plaça Cívica



#tenimunpla
8 de març - Dia Internacional de les Dones Treballadores 
Programa d’activitats a la UAB

Divendres 15 de març

Xerrada Privilegis de gènere
Hora: 16 hores
Lloc: Sala Polivalent de l’Edifici d’Estudiants
Organitza: Col·lectiu Sinvergüenza

Dissabte 9 i  
diumenge 10 de març

Sortida al Canigó (inscripcions a www.clubalpi.cat; club.alpi@uab.cat )
Organitza: Club Alpí Universitari (CAU)

Dimarts  13 de març

De la sección femenina al moviment feminista. Dones franquisme i transició
“L’aportació del feminisme a la construcció de la cultura política democràtica”, per Pilar Toboso (Universitat Autònoma de 
Madrid)
Hora: 12 hores
Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Filosofia i Lletres
Organitza: GREF - Grup de Recerca sobre l’Època Franquista

Manifestació del 8 de març
Hora: 18.30 hores
Lloc: Plaça Universitat, Barcelona

Divendres 14 de març

Conferència Les dones davant la crisi, per Maria Jesús Izquierdo (Universitat Autònoma de Barcelona)
Hora: 14 hores
Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Ciències de l’Educació
Organitza: Joves d’Esquerra Verda (JEV)

Visita guiada “Espai b5-125” amb col·laboració amb el Festival “Mirada de Dones”
Hora: 16 hores
Lloc: Inici a la porta de la Bilblioteca d’Humanitats 
Organitza: Col·lectiu Sinvergüenza

Dimarts  12 de març



Durant tot el març

‘Dones en ciència’
Exposició de cartells ‘La mujer, innovadora en ciencia’
Tria i exposició de 50 llibres al hall
Lloc: Biblioteca de Ciència i Tecnologia
Organitza: Biblioteca de Ciència i Tecnologia
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