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21 de maig a 4 de juny 2020

DIJOUS
21/05
17 h

Conferència inaugural
Per què la interseccionalitat no és un luxe
Emilia Roig, fundadora i directora executiva del Center for Intersectional 
Justice de Berlín

DIMARTS
26/05
17 h

Taula rodona 1
Intervencions en la cruïlla: Com apliquem la interseccionalitat en la 
prevenció de  les violències de gènere?
Patsilí Toledo, doctora en dret públic i investigadora d’Antígona (UAB) 
Lucas Platero, docent i investigador postdoctoral (UAB)
Lídia Casanovas, educadora social i facilitadora de grups de la 
cooperativa Fil a l’agulla
Modera: Maria Rodó-Zárate, investigadora a la UOC i codirectora de 
Mirades polièdriques

DIJOUS
28/05
17 h

Taula rodona 2  
Les fronteres del gènere: Com articulem els eixos dona/home i 
diversitat sexual i de gènere en la prevenció de la violència?
Miquel Missé, activista trans, consultor i formador en polítiques 
públiques per la diversitat sexual i de gènere
Maribel Cárdenas, feminista, docent i experta en polítiques públiques 
de gènere i LGTBI
Míriam Solá, investigadora, formadora feminista i experta en polítiques 
de gènere i LGTBI
Modera: Gerard Coll-Planas, director CEIG (UVic-UCC) i codirector 
Mirades Polièdriques

DIMARTS
02/06
17 h

Taula rodona 3 
Pedagogies del desig: Com abordem la pornografia en les aules de 
secundària?
Cristina Garaizabal, activista feminista i psicòloga clínica
Sílvia Merino, educadora social i sòcia treballadora de la Cooperativa 
Candela
Amat Molero, educador social i facilitador a Ulleres per Esquerrans
Modera: Gerard Coll-Planas, director CEIG (UVic-UCC) i codirector 
Mirades Polièdriques

DIJOUS
04/06
17 h

Conferència de cloenda
Explorant un enfocament interseccional en la prevenció de la violència 
de gènere als centres de secundària: recerca, preguntes i reptes
Vanita Sundaram, membre del Centre de Recerca en Educació i Justícia 
Social (University of York)

Presentació del podcast “Zones F”.  Espai per compartir dificultats, 
reptes i estratègies en la realització de tallers als centres educatius.
Desiré Rodrigo i Patricia Fuentes, Lo Relacional 
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mon.uvic.cat/miradespoliedriques/jornada

INSCRIPCIONS

http://mon.uvic.cat/miradespoliedriques/jornada
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmZ3_pGX4ho4LlP9PJcZH6fZWppI2XU4CvHJX2iq4mgxE7TQ/viewform

