
03·11·2022 · Projecció documental 

‘Patriarcado, el organismo nocivo’
12 h - Aula Magna, Campus Torre dels Frares UVic-UCC
(Pandora Box TV, https://patriarcadoorganismonocivo.com/) 
Sessió dinamitzada per la Dra. Montse Martín (investigadora del grup 
de recerca Esport i Activitat Física i Centre d’Estudis Interdisciplinaris de 
Gènere) i Anna Pérez-Quintana (investigadora del grup de recerca Societats, 
Polítiques i Comunitats Inclusives).
Organitza: Unitat d’Igualtat UVic-UCC, Grup de recerca GREAF (Esport i Activitat Física). Col·labora: 
UHub Servei a la Comunitat Universitària

24·11·2022 · Castells

Pilar de 4 de dones  
De les 16 a les 20 h - Pati Miramarges UVic
Tant el tronc, la canalla, com el nucli estaran formats per dones, reivindicant 
així la importància de les dones dins el món casteller, del qual en van estar 
excloses fins als anys 80.

Organitza: Emboirats de la UVic

A partir del 25·11·2022 · Campanya de comunicació

Projectes UVic-UCC contra la violència de gènere 2022
Xarxes socials de la Unitat d’Igualtat i CEIG
Llançament de la campanya de comunicació per les xarxes socials dels projectes 
realitzats amb els fons provinents del ‘Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género’. S’expliquen els diversos projectes realitzats a la UVic-UCC a través de 
vídeos curts.
Organitza: Unitat d’Igualtat UVic-UCC. Col·labora: CEIG i UHub Servei a la Comunitat Universitària

01·12·2022 · Taula rodona i debat

Assetjament sexual i de gènere a la universitat
11 h - Format híbrid: presencial a la Sala Segimon Serrallonga UVic. 
Inscripció i enllaç per connexió online
Ponents: Montserrat Iglesias (Doctora en Dret. Experta en violències envers les 
dones), Gerard Coll (sociòleg especialitzat en gènere, director del CEIG-UVic/
UCC), Sara Cagliero (personal Investigador SECTI departament de pedagogia URV, 
investigadora del projecte Suport a les víctimes de les violències sexuals en el 
context universitari USVReact).

Organitza: Unitat d’Igualtat i Secretaria General

02·12·2022 · Taller-debat

La violència al món digital
Dues sessions: 9 h (Aula F417) - 11 h (Aula F301). Facultat d’Empresa i 
Comunicació

Les comunitats digitals articulen, cada dia amb més intensitat, la forma amb 
la qual interpretem el món. Tot i la potencialitat subversiva d’aquests espais, 
molts d’ells han esdevingut dimensions on es creen i fomenten discursos d’odi, 
especialment cap a dones i altres col·lectius discriminats. Al taller explorarem 
algunes de les causes d’aquest fenomen, estudiarem la manosfera i obrirem un 
espai de debat per parlar de les eines que tenim al nostre abast per defensar-nos.

Organitza: Unitat d’Igualtat UVic-UCC. Col·labora: Facultat d’Empresa i Comunicació, UHub- Servei a la 
Comunitat Universitària, CEIG

25 de 
novembre 
Dia contra  
la violència 
de gènere

UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA

UHUB: Lliurament de llaços blancs als vestíbuls dels campus 
de Miramarges, Torre dels Frares i Can Baumann

Accions

https://uvic-cat.zoom.us/webinar/register/WN__EWzgmDbT_CND5goLP9miQ

