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El rector de la Universitat Ramon Llull, Dr. Josep Maria Garrell, i la
presidenta-delegada de Mans Unides Barcelona, Sra. Mireia Angerri, us
conviden a la

Jornada URL - MMUU 2022
us11.campaign-archive.com

https://us11.campaign-archive.com/?u=7e0010559179e6db7cea966b2&id=e8e8507b6f
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T'animem a participar en aquesta jornada, on podràs formar-te i
aprendre a defensar els teus drets i els dels altres: estem segurs que
l'experiència no et deixarà indiferent!

 

En el marc dels projectes de cooperació al desenvolupament que
realitza arreu del món, Mans Unides ha desenvolupat un projecte
d'igualtat i lluita contra la violència de gènere a Bolívia cofinançat per
l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de la
Generalitat de Catalunya. Amb les sòcies locals del Centre Juana
Azurduy a Sucre, es lluita contra la cultura que manté la desigualtat
entre homes i dones, i contra la violència de gènere. 

 

Si t’interessa conèixer la situació del tràfic de dones i de violència tant
a l’Amèrica llatina com al nostre país, i les polítiques d'igualtat a la
URL, vine a la jornada.

A més, et podràs apuntar a tallers de fotoperiodisme, d'influencers
socials o de creació musical de denúncia, o dir la teva al col·loqui del
cinemafòrum o al teatre fòrum, espais de reflexió comuna i de debat
en la lluita contra les desigualtats. I per acabar, comptarem amb una
sessió de DJ a càrrec de Ràdio Flaixbac.

PROGRAMA

09.00 - 09.30 h. Acreditacions
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09.30 - 09.50 h. Benvinguda institucional
Sr. Josep Desquens, director general de Cooperació al
Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya
Sr. Josep M. Santos, director general de La Salle-URL
Sra. Mireia Angerri, presidenta-delegada de Mans Unides Barcelona
Dr. Josep Maria Garrell, rector de la URL

09.50 - 10.10 h. Presentació del IV Pla d’Igualtat de Gènere de la URL 
Dra. Anna Berga, secretària general de la URL

10.10 - 10.23 h. «La trata i la violència de gènere a Catalunya»
Sra. Mar Galceran, coordinadora tècnica del Lloc de la Dona

10.23 - 10.35 h. Projecció del vídeo Testimonis Lloc de la Dona
Sra. Mar Galceran, coordinadora tècnica del Lloc de la Dona

10.40 - 11.00 h. Concert de música per a la transformació social a càrrec
del cor Dona Góspel. Direcció, Sra. Núria Guasch

11.00 - 11.30 h. Pausa cafè

11.30 - 13.00 h. Tallers *
Fotografia: Fotodenúncia | Sra. Alice Monteil i Sra. Nuria López, de
Photographic Social Vision
Xarxes i Influencers socials | Sr. Alberto León i
tresinfluencers (https://asociacioninfluencers.com/taller)
Creació musical i RAP de denúncia | La Vita de Versembrant

13.30 - 14.30 h. Dinar 

14.30 - 16.00 h. Tallers *
Fotografia: Fotodenúncia | Sra. Alice Monteil i Sra. Nuria López, de
Photographic Social Vision
Xarxes i Influencers socials | Sr. Alberto León i
tresinfluencers (https://asociacioninfluencers.com/taller)

Creació musical i RAP de denúncia | La Vita de Versembrant

* Es podrà realitzar un màxim de dos tallers per participant.

16.00 -16.10 h. Pausa

16.10 - 17.00 h. Entrevista i diàleg sobre «Violència de gènere a Amèrica
llatina en entorns juvenils. Iniciatives educatives»

Sra. Nuria Iglesias, tècnica d'enllaç de l'àrea d'Educació per al
Desenvolupament dels SSCC de Mans Unides
Sra. Martha Noya, del Centro Juana Azurduy de Sucre (Bolívia)
Sr. Óscar Bazoberry, de l'Instituto de Desarrollo Rural de Sudamérica,
La Paz (Bolívia)

17.00 - 18.00 h. Tallers
Teatre Fòrum: obra Un tema de gènere | Companyia La Xixa
Cinefòrum: obra A quien dices amar | Sr. Daniel Agudo, professor de
l’ESCI-UPF

18.00 - 18.10 h. Cloenda

https://asociacioninfluencers.com/taller
https://asociacioninfluencers.com/taller
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Dr. Carlo Gallucci, vicerector de Relacions Internacionals i Estudiants de
la URL
Sra. Nuria Iglesias, tècnica d'enllaç de l'àrea d'Educació per al
Desenvolupament dels SSCC de Mans Unides

18.10 - 20.00 h. Presentació de les peces de rap creades i festa amb
l’Andreu Presas de Ràdio Flaixbac

Ha rebut aquest missatge perquè el seu correu electrònic figura en la llista de
receptors d'informació de la URL.

 Si no vol rebre més informació, pot donar-se de baixa aquí.

Veure versió online en català | castellà
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