Programació del Dia de la Dona 2014
VALÈNCIA
Dimarts 4 de març
-

Exposició “Dones emblemàtiques de la Comunitat Valenciana”. Vestíbul de la Casa de l'Alumne. Inauguració a les 13.00 h del dia 4.
Romandrà oberta del 4 al 12 de març. Exposició cedida per la Direcció General de Família i Dona de la Generalitat Valenciana.

Dimecres 5 i dijous 6 de març
-

Jornades Hàbitat, Participació i Gènere. Una reflexió sobre la capacitat real de l'espai construït, de donar resposta a les necessitats
específiques relacionades amb la participació i la perspectiva de gènere, la identificació de principis i indicadors que revelen la seua inclusió com
a eina efectiva d'aproximació cap a altres qüestions no sols tècniques. Començament de les jornades a les 18.00 h, a l'aula de projeccions de
l'ETSAV - PAC 2014 (Programa d'Accions Culturals).

Dijous 6 de març
-

Participació en el Festival Mirades de Dones 2014. Col·laboració en l'exposició “Fem Code Art+Dones+Tecnologia”. A la sala d'exposicions
Josep Renau i l’Auditori Alfons Roig. Facultat de Belles Arts de Sant Carles de la Universitat Politècnica de València. Del 6 de març al 30 d'abril.

-

Exposició de fotografies “Darrere del vel”. Inauguració a l'Àgora a les 18.00 h i trasllat posterior a l'edifici d'Esports.

-

III Cursa de la Dona, organitzada pel Servei d'Esports. Eixida a les 18.30 h des de l'Àgora.

Divendres 7 de març
-

Xarrada promoguda per l’STEPV a càrrec de Mª Luisa Manzano Hernandez (PAS de la Universitat de València): “Les polítiques d’igualtat de
gènere a les universitats”, que tindrà lloc a la sala d'actes de la planta baixa del Rectorat, a les 9.30 h.

Dimarts 11 de març
-

Generació 2.0, “Actuar des del gènere”: a les 16.30 h, projecció del documental Les constituents; a les 17.45 h, pausa, i a les 18.00 h,
col·loqui amb Ana Duato, Amparo Verdeguer, Mònica Oltra i Oliva Acosta. A l'Auditori Alfons Roig de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles
de la Universitat Politècnica de València. Entrada lliure fins a completar la capacitat del recinte.

-

Mercat solidari i exposició de fotografia a favor de Burkina Faso i el seu Centre de Formació de Xiques Joves Camille Kambou. Carpa a
l'Àgora, de 9.30 a 14.00 h.

GANDIA
Dimecres 5 de març
-

Exposició “Científiques invisibles” de la XUVID, a la sala d'usos múltiples del campus.

-

Jornada Científiques Invisibles. A les 11.00 h, a la sala de conferències del campus. Inauguració amb les autoritats i taula debat posterior.
Mesa d’inauguració (10 min), amb:
Amparo Chiralt, directora de l'Escola de Doctorat (UPV)
Emi Climent, regidora d'Esport i Igualtat de l'Ajuntament de Gandia
José Pastor, director del campus de Gandia (UPV)
Taula debat (50 min), amb:
Sandra Martorell (moderadora)
Romina del Rey (campus de Gandia de la UPV)
María Jose Viñals (campus de Vera de la UPV)
Ana María Amat (campus d'Alcoi de la UPV)
Cloenda: Rosa Puchades Pla, vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació

ALCOI
Dijous 13 de març
-

Projecció del documental Les constituents, a les 12.00 h, a la sala de graus de l’edifici Carbonell.

Actuar des del gÈnerE

GENERACIÓ 2.0

DIa de la dona

11 de març

16.30 h Projecció del documental
Las constituyentes d’OLIVA ACOSTA
17.45 h Pausa
18.00 h Col·loqui
Ana Duato, Amparo Verdeguer, Mónica Oltra y Oliva Acosta

Auditori Alfons Roig
Facultat de Belles Arts
Altres activitats
Mercat solidari a favor de Burkina Faso i el seu centre de formació de
xiques jovens Camile Kambou. Àgora de la UPV de 9.30 h a 14.00 h
Exposiciò “Dones emblemàtiques”. Casa de l’Alumne del 4 al 12 de març

ENTRADA LLIURE

fins a completar aforament

Amb la col·laboració de Món Orxata i Chocolates Valor

