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16:00h: Inauguració
- Darío Moreno Lerga. Alcalde de Sagunt
- Jorge Hermosilla Pla. Vicerector de Projecció 
  Territorial i Societat UV
- Elena Martínez García. Vicerectora d'Igualtat, 
   Diversitat i Sostenibilitat
- Representant de Diputació de València 
- Representant de Caixa Popular

16:15h:  Conferència: “Cap a on va el feminisme 
 i la igualtat de la dona” 
- Julia Sevilla Merino. Medalla de la UV. Professora 
 honorífica del Departament de Dret Constitucional, 
 Ciència Política i de l'Administració

16:45h:	Taula redona: “Prostitució: legalització 
vs abolició?”
- Concha Hurtado Badenas. Portaveu Front Abolicionista 
- Patricia Peris Remón. Responsable del Programa de 
  Dona en Dificultat Social en Creu Roja
 - Modera: Julia Sevilla

17:45h: Debat

18:15h: Taula redona: “Poder vs. violència”
- Teresa Blat Gimeno. Feminista. Ex directora de 
    l’Institut de la Dona  
- Amparo Peris Salas. Presidenta de l’Associació de 
 Criminologia de la Comunitat Valenciana  (APCV) i de  
 la Federació per a la Mediació de la CV (FEPAMED CV)

- Lara Esteve Mallent. Magistrada Primera Instància i 
 Instrucció i Violència de Gènere en el Ministeri de 
 Justícia

- Modera: Elena Martínez García 

19:15h: Debat

19:45h: Cloenda

PRESENTACIÓ

La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Projecció 
Territorial i Societat, presenta la primera edició de la Universitat 
Estacional de Sagunt centrada en la igualtat i el feminisme. 
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. “Cap a on va el feminisme i la igualtat” és una 
jornada, gratuïta i oberta al públic en general, que podrà seguir-
se també de manera virtual, comptant amb la participació 
d'especialistes en gènere i polítiques d'igualtat i contra la 
violència que pateixen les dones

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 aquesta línia aprofundim en el camí igualitari, 
inclusiu i sostenible, iniciat des de fa temps per l’Ajuntament de 
Sagunt, dirigit a aconseguir que la ciutat continue sent un 
exemple a seguir en la lluita contra les diverses violències que 
pateixen les dones pel simple fet de ser-ho i la consecució d'una 
igualtat efectiva entre homes i dones. La Universitat de 
València, fidel al seu compromís amb el feminisme, la igualtat, 
la sostenibilitat i la lluita contra la violència de gènere aposta, 
en aquesta ocasió, per compartir amb la ciutadania de la ciutat 
de Sagunt i tot el Camp de Morvedre aquestes reflexions 
destinades al fet que el món siga més respectuós i igualitari.




