
Organitza

Col·labora

Vicerectorat d´Alumnat i Extensió Universitaria
Vicerectorat de Responsabilitat Social, Cooperació i Esports

II Simposi 
sobre Art i Activisme contra 
la Violència de Gènere
Iniciatives socials, noves masculinitats i lluites enfront
del victimisme comunicacional
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Dimecres, 23 novembre 2016
Sala d’actes, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Informàtica, UPV. Camí de Vera, s/n, 46022 
València. Edifici 1E, planta 0

Directora: Mau Monleón Pradas

#VIVASnosqueremos

Més informació
ACVG 
www.artecontraviolenciadegenero.org 
artecontraviolenciadegenero@gmail.com

Inscripció
Matrícula gratuïta en: 2simposioaacvg@gmail.com 
(cal consignar el nom complet i el DNI, com també si 
es vol assistir al dinar). Data límit d’inscripció: fins al 
dia 18 de novembre del 2016, inclòs.

Dinar
Opcional. Preu: 12 € a la Cafeteria la Vella, UPV.

Dirigit a
Estudiants, professorat, especialistes en violència 
de gènere, artistes, arquitectes, altres professionals 
de l’art, membres d’associacions, membres de 
plataformes, víctimes de la violència de gènere, 
activistes, dones i homes. 

Certificat y convalidació
Obtenció de certificat oficial mitjançant matrícula. 
Es reconeixeran un total de 10 hores d’activitats 
específiques en el Doctorat en Art: Producció i 
Investigació, de la UPV. Capacitat limitada. 
Admissió per ordre d’inscripció.



Programa

9.30 h  Acreditacions
9.45 h  Presentació
Rosa Puchades, vicerectora de Responsabilitat Social, Cooperació i Esport, UPV; 
Pepe Romero, secretari del Departament d’Escultura, UPV i Mau Monleón, directora 
del simposi, UPV.
10.30 h  Conferència 
·“No hi ha disculpes”. Pilar Albarracín, artista plàstica.  
Modera: Mau Monleón.
12.00 h  Taula redona 
·“Subvertint (in)visibilitats”. Irene Ballester Buigues, professora i comissària, 
doctora en Història de l’Art.
·“Captives del silenci”. Mercè Galán, professora de Cinema i Edició.
·”Atracción hacia nuevas masculinidades alternativas para prevenir y superar la 
violencia de género”. Laura Natividad Sancho, licenciada en Pedagogía y 
diplomada en Magisterio. 
Modera: Ana Navarrete, artista plàstica i professora UCLM.
14.00 h  Dinar

15.45 h  Conferència
·“Especialització en la violència de gènere”. Rosa Guiralt, fiscal degana, fiscal 
delegada de VSD de València.
Modera: Pepe Miralles, artista plàstic i professor UPV.
16.30 h  Conferència i Taula redona 
·“Creant espais lliures de sexisme”. Macu Gimeno, coordinadora de l’Àrea de les 
Dones, Intersindical Valenciana. 
·“La xarxa pública d’atenció social integral a les víctimes de violència de gènere a la 
Comunitat Valenciana”. Gabriela Moriana Mateo, directora del Màster Universitari en 
Gènere i Polítiques d’Igualtat; professora del Departament de Treball Social i Serveis 
Socials, i investigadora de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona, UV.
·“Xarxes d’associacions contra la violència de gènere”. Aleidy Díaz, activista. 
Associació de Dones Supervivents Lilith, Alaquàs.
Modera: Julia Sevilla Merino, doctora per la UV.
19.00 h  Conclusions i clausura

Matí

Pilar Albarracín (Sevilla, 1968)
Llicenciada en Belles Arts per la Universitat 
de Sevilla. Ha exposat els seus treballs en 
nombrosos museus, centres d’art i fundacions 
internacionals, entre els quals destaquen 
la Fundació Maison Rouge de París; el 
Kunstmuseum de Bonn, Alemanya; el Museu 
Macedoni d’Art Contemporani de Tessalònica, 
Grècia; i MOMA PS1 de Nova York, EUA. Ha 
participat en diverses biennals, com ara la 
51a Exposició International d’Art, Biennale 
di Venezia, Venècia, Itàlia. Actualment viu i 
treballa entre Madrid i Sevilla.  
www.pilaralbarracín.com

Irene Ballester Buigues (Alacant, 1979)
És doctora en Història de l’Art per la 
Universitat de València i màster universitari 
en Recerca Aplicada en Estudis Feministes, 
de Gènere i Ciutadania per la Universitat 
Jaume I de Castelló. És autora de l’assaig 
El cuerpo abierto (editorial Trea, 2012). La 
seua recerca s’ha centrat principalment en el 
feminisme, l’art i les imatges extremes, temes 
sobre els quals ha publicat diversos textos. És 
professora a l’Espai d’Art Fotogràfic, membre 
de MAV i presidenta de Submergentes.com

Macu Gimeno Mengual (València, 1957)
Funcionària, alliberada a la Intersindical 
Valenciana des de l’any 2004. Coordinadora 
de l’Àrea de les Dones d’aquesta a nivell del 
País Valencià, la representa i en coordina la 
participació en les plataformes i organitzacions 
feministes. Assessora i formadora sobre 
institucionalització del principi d’igualtat de 
gènere. Artífex de la presència a les xarxes 
2.0 de l’activisme sindical i per la igualtat de la 
seua organització.

Gabriela Moriana Mateo (València, 1961)
Doctora en Estudis de Gènere, llicenciada en 
Sociologia i diplomada en Treball Social per 
la Universitat de València. Llarga experiència 
professional en centres de protecció de dones 
de la Comunitat Valenciana. Experta en anàlisi 
des de la perspectiva de gènere, violència 
contra les dones i de gènere, processos 

d’exclusió social des de la perspectiva de 
gènere i igualtat de gènere i no discriminació.

Aleidy Díaz (Veneçuela, 1982)
Activista en actiu de l’Associació de dones 
Lilith des que es va crear, l’any 2014. 
Psicòloga.

Mercè Galán (València, 1963)
Artista intermèdia. Doctora en Belles Arts 
per la Universitat Politècnica de València i 
especialista en Arts Visuals i Intermèdia. La 
seua recerca s’ha centrat principalment en 
les pràctiques artístiques contemporànies 
que es relacionen amb la violència i el gènere 
des d’una perspectiva feminista. És sòcia 
d’AVVAC i de MAV, i cofundadora del portal 
Submergentes.com

Laura Natividad Sancho (València, 1977)
Llicenciada en Pedagogia i diplomada en 
Magisteri. Actualment doctoranda en Educació 
per la Universitat de Girona dins de la línia de 
recerca “Gènere, educació, inclusió social”. 
Els dos últims anys ha format part de l’equip 
del Servei de Formació del Professorat de 
la Conselleria d’Educació com a assessora 
docent en escola inclusiva, més concretament 
amb relació a la implantació del projecte 
Comunitats d’Aprenentatge a la Comunitat 
Valenciana.

Rosa Guiralt i Martínez (València, 1957)
Llicenciada en Dret, UV. Ingrés en la carrera 
fiscal l’any 1986. Fiscal coordinadora de 
violència domèstica el 2004 i nomenada fiscal 
delegada de VSD de València el 2005. Membre 
de la UPF (Unió Progressista de Fiscals) 
i de l’Associació Valenciana de Juristes 
Demòcrates. Premis: Isabel de Villena 2010; 
Dones Progressistes; I Premi Seneca Folks de 
Xirivella; Premi lliurat per Esquerra Republicana 
de Catalunya per la labor a favor de la igualtat 
de les dones; Premi Clara Campoamor.

Vesprada

Lluitar contra la violència de gènere des de l’art i l’activisme. 
Feminicidi, art activista i noves masculinitats.

Violència de gènere: perspectiva jurídica, respostes socials i projectes 
activistes avui. Testimoniatges, apoderament i lluites polítiques i socials.

Biografies


