
Unitat d’Igualtat

● Campanya «JO DIC NO a les violències masclistes». Punt de trobada a la Universitat Jaume I 
contra les violències masclistes. Difusió del «Protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els 
supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per 
orientació sexual i identitat i expressió de gènere». Àgora. 25 de novembre. De 9.30 a 13 hores 
(en col·laboració amb la Fundació Isonomia)

Fundació Isonomia

● XV Seminari Internacional contra la Violència de Gènere «Cossos, dones i violències». Sala 
d’actes de la Facultat de Ciències de la Salut. 6 i 7 de novembre

Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano

● Inauguració del Pati de llum. 15 de novembre. 11 h

● Exposició de cartells per a l’eradicació de la violència de gènere. Vestíbul de la Facultat 
de Ciències Humanes i Socials. 19 de novembre. 11 h

● Estrena vídeos de la Trobada Purificación Escribano de l’estudiantat contra la violència de gènere. 
Vestíbul de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. 19 de novembre. 11 h

● Dia de l’eradicació de la violència contra les dones. Portem la llum del pati denunciant la violència 
a l’Àgora. L’IF dona suport en xarxes socials a les accions que els diferents grups de dones de l’UJI 
duen a terme per a visibilitzar i treballar contra la violència de gènere en aquest dia. 25 de novembre

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC)

● Reclam. XXVII Mostra de Teatre (http://www.reclam.uji.es)

¡Habla, coño, habla!, de la companyia Unaovarias. Teatre del Raval. 12 de novembre. 20 h
Elisa y Marcela. Historia que parece cuento, de la companyia A Panadaria. Teatre del Raval. 
26 de novembre. 20 h
Claudia, de la companyia La conquesta del Pol Sud. Paranimf. 22 de novembre. 20 h

Rebota, rebota y en tu cara explota, de la companyia Elclimamola. Teatre Municipal de Benicàssim. 
29 de novembre. 20 h

Consell de l’Estudiantat

● Exposició «Pren consciència». Casa de l’Estudiantat. 25 de novembre

ADONA’T

● Exposició: «Il·luminades. Il·lustrant la història de la misogínia». Vestíbul de la Facultat de Ciències 
Humanes i Socials. Del 18 de novembre al 15 de desembre

● Taller de teatre. Professora: Elena Navalón. Menador espai cultural. 15, 16, 18 de novembre. 
De 18 a 20.45 h

Manifestació del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones, que organitza 
la Plataforma ciutadana per a la igualtat efectiva de dones i homes de Castelló. Plaça de Maria 
Agustina. 25 de novembre. 19 hores 

COMMEMORACIÓ DEL
DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
25 de novembre de 2019  |  10 h  |  
Vestíbul de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I

⇨Lectura del «Manifest per a la commemoració del 25 de novembre, 
Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones»,
a càrrec d’Eva Alcón, rectora de la Universitat Jaume I.
El #25N volem cridar contra la #ViolènciaDeGènere al #CampusUJI. Vine a l'Àgora 
de 9.30 a 13 h a fer-te una fotografia i pujar-la a la teua xarxa social. Sumem les 
veus amb l'etiqueta #JoDicNOalesViolènciesMasclistes

ACTIVITATS ORGANITZADES A LA UNIVERSITAT JAUME I


