PROGRAMA

UNIVERSITATS

ESTACIONALS

Universitat de València • Diputació de València

Universitat de Primavera de
SAGUNT

2ª
Edició

Conseqüències de la
pandèmia ‘Covid-19’
en dones i xiquetes

@UEstacionalsUV
@projeccioUVEG

Inscripció i informació: http://projeccio.uv.es
Assistència gratuïta presencial i online:
mediauniweb.uv.es/universitatestacional
S'expedirà certificat d'assistència

20 de maig de 2021

Centre Cultural Mario Monreal
de Sagunt

PRESENTACIÓ
La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Projecció
Territorial i Societat, presenta la segona edició de la Universitat
Estacional de Sagunt centrada en l'impacte que està tenint en les
dones la pandèmia generada per la Covid-19.
Aquesta iniciativa és fruit de la col·laboració de la Universitat de
València amb l’Ajuntament de Sagunt, com a manera de trobar en
el nostre territori un punt de trobada entre docents, estudiants,
professionals i la ciutadania en general de Sagunt i del seu entorn.
“Conseqüències de la pandèmia ‘Covid-19’ en dones i xiquetes” és
una jornada, gratuïta i oberta al públic en general, que podrà
seguir-se també de manera virtual, comptant amb la participació
de professores de la Universitat de València amb rellevància en els
estudis de gènere i que han abordat com aquesta crisi evidencia la
complexitat de les desigualtats entre dones i homes.

PROGRAMA
20 DE MAIG
16:30 - 17:00 h. Inauguració de la jornada
Darío Moreno Lerga
Alcalde de Sagunt

Gloria Isabel Calero Albal

Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana

Jorge Hermosilla Pla

Vicerector de Projecció Territorial i Societat (UV)

Elena Martínez García

Vicerectora d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat (UV)

Empar Folgado Ros

Diputada delegada d’Inclusió Social i Educació. Diputació de València

Rosa Marin

Directora de l'oficina de Caixa Popular a Sagunt

Aquesta Universitat Estacional s'emmarca dins dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible de l'ONU on la igualtat i
l'apoderament de les dones constitueix un d'aquests objectius
(ODS 5). En eixe sentit, el programa de l’edició d’aquest any
presenta, d’una banda, l’impacte de gènere d’aquesta crisi centrat
en la violència masclista, les dificultats de les dones víctimes de
violència de gènere en confinament i la paradoxa del confinament
i la necessitat de trencar l’aïllament i el silenci. També es
presenten les evidències dels sistemes d’opressió i domini que
travessen les dones i particularment agreuja la situació de
subordinació de les dones més vulnerables, així com la necessitat
de posar l’accent en les cures.

17:00 - 19:00 h. Taula redona
Modera: Julia Sevilla Merino

Medalla de la Universitat de València. Professora honorífica del
Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de
l'Administració (UV)

- El confinament com a laboratori: conciliació i
corresponsabilitat en temps de pandèmia
Empar Aguado Bloise

Professora del Departament de Sociologia i Antropologia Social (UV)

- La Covid-19 i les dones: indicadors socials
Alicia Villar-Aguilés

Professora del Departament de Sociologia i Antropologia Social i cap
d'Iniciatives de Trajectòries Acadèmiques (UV)

- Conseqüències per a dones i criatures víctimes de
violència de gènere
Sonia Rodríguez de Llamas

Professora del Departament de Dret Civil i cap d'Iniciatives en
matèria de prevenció de la violència masclista (UV)

- Tele treball i conciliació corresponsable en temps de
Covid-19: propostes des de l'Economia feminista
Isabel Pla Julián

Professora del Departament d'Economia Aplicada (UV)

