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1 al 18 de novembre de 2019 
 
II Concurs de Tuits contra la Violència de Gènere 
 
https://www.uv.es/econdocs/Igualdad/2019/Resolucio_bases
_II_consurs_tuits.pdf 
 
Facultat d'Economia 
 
6-26 de novembre de 2019 
 
Exposició fotogràfica: "No em tapes la boca". A càrrec 
d'alumnat de Comunicació Audiovisual. Coordina: Isadora 
Guardia i CI-FFTiC 
 

Corredor del primer pis. FFTiC 
 
 
VIII edició del concurs "Tu no me la pegues". Modalitats de: 
fotografia, vídeo i microrelats a través de les xarxes socials. 
Coordina: CI-FFTiC 
 
FFTiC 
 
13 i 14 de novembre de 2019 
 
19:00 hores 
 

La pu(n)ta del iceberg 

 
La pu(n)ta del iceberg, coreografia, dramatúrgia i interpretació 
INTRAT Cía. Danza. 
Seients incòmodes. Llum incòmoda. Audició incòmoda. Ballarines 
boniques, primes, simpàtiques i amb bona presència passen a la 
sala B per ser jutjades per la seua capacitat i el seu art amb uns 
criteris subjectius i amb uns requisits estandarditzats. Una d’elles 
està molt irascible. Potser tinga la menstruació. Potser siga per la 
precarietat de la seua vida com a artista. O potser ignora que no 
és botó, és un iceberg. 
 
Col•loqui cada dimecres amb les companyies en acabar la funció 
 
Organitza: Aula d'Arts Escèniques 
Sala Matilde Salvador. La Nau Centre Cultural  
 

https://www.uv.es/econdocs/Igualdad/2019/Resolucio_bases_II_consurs_tuits.pdf
https://www.uv.es/econdocs/Igualdad/2019/Resolucio_bases_II_consurs_tuits.pdf
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20 i 21 de novembre de 2019 
 
19:00 hores 
 
Si duele no es amor, Dramatúrgia i direcció Irene González. Per 
La Dramática Producciones. 
 
Peça teatral que aprofundeix en la violència masclista que vivim. 
Abans i ara. No és tant una obra de personatges sinó de persones, 
situacions, sentiments, por i superació. Les dones que ens 
mostren les seues experiències som totes en realitat, perquè 
totes hem sofert i sofrim aquest tipus de violència d’una manera 
o altra al llarg de la vida. No hi ha edat, posició social o altres 
circumstàncies que ens salven d’aquesta flagell. 
 
Col•loqui cada dimecres amb les companyies en acabar la funció 
 
Organitza: Aula d'Arts Escèniques 
Sala Matilde Salvador. La Nau Centre Cultural  
 
Dijous, 21 de novembre de 201988   
 
18:00 hores 

Acte institucional  
 
Lectura del manifest institucional  

18.15 h. Perfomance “Floretes”  a càrrec d'Escandall Teatral  

18.35 h. Inauguració i Presentació dels Espais Violeta de la 

Universitat de València  

18.50 h. Vídeos “No estàs sola” 

19 h. Conferència: L’adoctrinament masclista i la negació de la 

violència de gènere, a càrrec de Miguel Lorente, director de la 

Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada. Ex delegat del 

govern contra la violència de gènere.   

La Nau Centre Cultural  
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Dilluns 25 de novembre de 201988   
 
12:00 hores 

Concentració de negre i en silenci per les víctimes de 
violència de gènere. 
 
 
Campus de Blasco Ibáñez (a les portes del Rectorat) 
 
Dimecres, 27 de novembre de 201988   
 
9 :00 hores 

VIII Jornades de coeducació "Coeducació sentimental i 
eròtica. La necessitat de les noves masculinitats" 
 
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació  
 
https://www.uv.es/degafiloeduc/nov/triptic_COEDUCACI_2019.
pdf 
 
10 :00 hores 

Jornada "Violència masclista a les xarxes socials: anàlisi i 
intervencions". Coordina: CI-FFTiC 
 

Sala de Graus. FFTiC 
 
27 de novembre de 2019  
 
19:00 hores 
 
Concerts de Tardor. Cicle Música a la Capella 
 
Alenza trio : Estíbaliz Ruiz, mezzosoprano; Laura Gómez, 
violoncel i Renata Casero, piano 
 
Aula de Música 
Capella de la Sapiència. La Nau Centre Cultural  
  

https://www.uv.es/degafiloeduc/nov/triptic_COEDUCACI_2019.pdf
https://www.uv.es/degafiloeduc/nov/triptic_COEDUCACI_2019.pdf
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27 i 28 de novembre de 2019 

 
19:00 hores 

 

5 lobitos, de José Andrés López i Ana de Vera. Direcció, Toni 

Agustí. Per Osakaclub. 
 
El 26 d’abril de 2018 l’Audiència Provincial de Navarra emet la 
sentència del cas la manada i Espanya es posa a tremolar. Dos mil 
cinc-cents anys abans, la monarquia, a Roma, arriba a la fi a causa 
de l’ombra que ha caigut sobre el seu príncep: la confessió d’una 
xica que es diu Lucrècia.  
 
Som més que els actes que realitzem? Podrien haver passat les 
coses de forma diferent? Què toca ara? I el més important: qui 
sóc jo, en la foscor, al teu costat? 
 
Col•loqui cada dimecres amb les companyies en acabar la funció 
 
Organitza: Aula d'Arts Escèniques 
Sala Matilde Salvador. La Nau Centre Cultural  
 

---------------------------------------------- 

 

* Convocatòria d'ajudes per a PAS i PDI per a impulsar la igualtat de dones i homes en 
la Universitat de València (2019)) 
 
 

 

      

  
  

  

  
    

  





ACTIVITATS MES CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 

- 4 de novembre: Conferència inaugural “Dona, policia, feminisme i 

maltractament institucional” a càrrec de Sonia Vivas Rivera. Dona, 

policia, lesbiana, feminista, d’esquerres. Experta en drets 

fonamentals i ciències forenses. 

Sala Gregori Maians de la biblioteca de Ciències Socials. 

10.30-12.30 hores 

 

- 7 de novembre: 1a edició Jornada Internacional Cinema i no 

Violència.  

9.30h Benvinguda 

10.30h Conferència Inaugural. 

12.45h “Las mujeres decididas” 

13.30h Taula debat.  

16.30h "IRIOWENASI, EL HILO DE LA LUNA" 

17.15h Taula debat. 

18.30h “RITMOS DE LA COMA" 

19h Taula Debat. 

20h Tancament de la Jornada i Conclusions 

Sala d’actes de la Facultat de Ciències Socials. 

 

- Dies 7, 14, 15, 19 i 22 de novembre “Tallers Filant resistència contra 

la violència masclista”: 

 

7 de novembre: Taller “Contra la violència mercantil: resistència 

tèxtil” Taller a càrrec del Col·lectiu tèxtil Espai Disat, agrupació 

intercultural representada per Eva Clemente i Karina Martínez. 

Aula 2A2 Facultat de Ciències Socials 

16.00 a 18.00 hores 

 
14 de novembre: Taller “La meva sang, la meva revolució”. A 

càrrec de Ximena Pardo i Gabriela Rivera. 

Aula 2A2 Facultat de Ciències Socials 

Hora: 10.30-12.30 hores.  

 

15 de novembre: Taller “Per un re-encantament de l’educació 

manual”. A càrrec de N. Sofía González Tugas. 



Explanada de la Facultat de Ciències Socials 

10.30-12.30 hores 

 

19 de novembre: Taller “Brodant la no violència masclista”. A 

càrrec de Gabriela Rivera Lucero. 

Explanada Facultat de Ciències Socials. 

12.30-14.30 hores 

 

22 de novembre: Taller “Pràctiques ancestrals de les quals van 

ser despullades les nostres avantpassades i com ha afectat al 

medi ambient”. A càrrec de Paola Larco, Noelia Coll i Odette 

Fajardo. 

Sala d’actes de la Facultat de Ciències Socials 

17.30-19.30 hores. 

 

- 12 de novembre: Companyia teatral Teatre Playback Inestable 

Sala Manuela Ballester de la Facultat de Ciències Socials. 

17.30-19.30 hores 

 

- 13 de novembre: Cinefòrum “Tódalas mulleres que coñezo” (2018) 

de la directora Xiana do Teixeiro. Direcció del debat a càrrec de 

Paqui Méndez. Periodista-guionista especialitzada en violència de 

gènere. Presidenta de l’Associació per la Coeducació. Directora dels 

certàmens internacionals “Curtmetratges per la Igualtat” i 

“Curtmetratges per la Diversitat”. 

Sala d’actes de la Facultat de Ciències Socials. 

8.30-10.30 hores 

 

- 14 de novembre: obra teatral “A Voltes amb la vida” de la Companyia 

Associació Iguals Teatre. 

Sala d’actes de la Facultat de Ciències Socials 

17.30-19.30 hores 

 

- 14 de novembre: Cinefòrum “Tódalas mulleres que coñezo” (2018) 

de la directora Xiana do Teixeiro. Direcció del debat a càrrec de 

Paqui Méndez. Periodista-guionista especialitzada en violència de 

gènere. 

Sala d’actes de la biblioteca Gregori Maians 

12.30-14.30 hores 

 



- 18 de novembre: Conferència “Violència sexual: identificació, anàlisi 

i casos pràctics”. A càrrec de Nerea Novo Paleo. 

Sala Gregori Maians de la biblioteca de Ciències Socials. 

17.30-19.30 hores. 

 

- 19 de novembre: Mercadet ”Feminisme contra el sistema capitalista, 

racista i patriarcal”.  

Explanada Facultat de Ciències Socials. 

10:00-21:00 hores. 

 

- 19 de novembre: Obra “Girl Power”. Creació i interpretació: Ana 

Lola Cosín Torada i María Martí Peñaranda. Producció: Col·lectiu 

marialola. 

Explanada de la Facultat de Ciències Socials. 

19.00 a 19.30 hores. 

 

- 20 de novembre: Performance “I tu què fas front a la violència 

masclista? Associació “Por ti mujer”. 

Explanada Facultat de Ciències Socials 

10.00 hores 

 

- 21 de novembre: Taula rodona “El feminisme de les Altres”. 

Pastora Filigrana García. Advocada i activista pels drets humans. 

Celia Montoya Yatomon. Actriu i activista gitana. 

Elena Claudia. Agent de salut gitana.  

Sala d’actes de la Facultat de Ciències Socials 

10.30-12.30  

 

- 21 de novembre: Taula rodona: “La veritat narrada per Dones 

Refugiades, Exiliades i Migrades”. Informe a la Comissió de la 

Veritat a Colòmbia”. Alba Teresa Higuera Buitrago i Leonora 

Castaño Cano. 

Aula 101 de l’aulari Nord 

19.30-21.30 hores 

 

- 25 de novembre: Conferència “Violència vicària a través de filles i 

fills de mares maltractades” a càrrec de M. Carmen Peral López. 

Jurista i professora UNED. 

Sala d’actes de la Facultat de Ciències Socials 

10.30-12.30 hores 

 



- 28 de novembre: Xerrada-Col·loqui “Les sexualitats amb 

perspectiva de gènere”. A càrrec de Carmen Saura, terapeuta 

sexual. 

Sala d’actes de la Facultat de Ciències Socials 

10.30-12.30 hores 

 

- FALTA CONFIRMAR DIA I HORA. Taller “Som històriques no 

histèriques” a càrrec del col·lectiu “Mujeres y Punto” 

 

- 4 de desembre: “II Jornades Dones i Justícia. On són les dones?” 

16:30-18:30 hores: Taula rodona “Dones i Justícia: on estan les 

dones? 

18:30-21:30 hores: Xerrada-taller: “Què hi ha després de la 

denúncia?” 

Sala d’actes de la Facultat de Ciències Socials. 

 

- Del 4 de novembre al 4 de desembre es podrà visitar el Mural “Vives 

i lliures” realitzat per l’estudiantat de primer del Grau en Treball 

Social. 

Planta baixa de l’aulari Oest. 

 

-  Del 4 al 29 de novembre al Hall de la Facultat de Ciències Socials 

“Exposició itinerant Som històriques no histèriques” 

 

-  Del 4 al 29 de novembre Exposició AmbEMAdemuller-

ambEMAd’apoderament. A càrrec de Teresa Aparicio, Encarna Arnal 

i Amparo Santamarina. 








