XORNADAS FORMATIVAS 8M

“Visibilizando a desigualdade. Reclamando os nosos dereitos”
Obxectivos:
-Fomentar a participación e
implicación da poboación
viguesa na promoción dunha
cultura igualitaria e na prevención da violencia de xénero.
-Habilitar un espazo e tempo de

formación e reflexión persoal en
relación á igualdade e a violencia de
xénero.
Lugar e datas:
Martes 9, mércores 10 e xoves 11 de
marzo a partir das 17:00.

+info: igualdadevigo.org

En liña a través de ZOOM.
Diploma:
A Concellería de Igualdade do
Concello de Vigo, a través do
control da asistencia á totalidade
das xornadas, emitirá diploma
acreditativo.

XORNADAS FORMATIVAS 8M

“Visibilizando a desigualdade. Reclamando os nosos dereitos”
Martes

9

marzo

Ás 17:00

Inauguración por parte de Abel Caballero Álvarez, alcalde do Concello de Vigo.
De 17:15 a 18:00

“A realidade da prostitución en Galicia. Unha visión dende Vigo”.
LILIANA FREIJEIRO RÍAL. Psicóloga e coordinadora da asociación FARAXA pola abolición da prostitución.
De 18:15 a 19:00
“Profesións do deporte. Somos as mulleres unha materia pendente?”.

MERCEDES BARRIENTOS VARELA. Deportista, adestradora, xuíza e directiva do deporte galego.

Representante da asociación MUDEGA.

De 17:00 a 17:45
Mércores

10

marzo

“Violencia de xénero en tempos de pandemia: entre virus e maltratadores”.
MIGUEL LORENTE ACOSTA. Profesor titular de Medicina Legal na Universidade de Granada.
forense e especialista en Medicina Legal e Forense. Experto internacional en violencia de xénero.

Médico

De 18:00 a 18:45

"Visibilidade das mulleres LBTIQ no ensino: percorrido imprescindible cara á igualdade".
ANA OJEA ALONSO. Profesora, titora LGTBIQA+ e responsable de Diversidade Sexual, de Identidade de

Xénero e Familiar do Programa de Atención á Diversidade LGTB do IES Politécnico de Vigo.

De 19:00 a 19:45

"Avanzamos cara á corresponsabilidade?. O novo marco da lei de equiparación dos
permisos por nacemento".
CARMEN CASTRO GARCÍA. Economista feminista. Profesora, investigadora e activista.
De 17:00 a 17:45

Xoves

11

marzo

“Os coidados, novos desafíos dende o feminismo”.
PRISCILA T. RETAMOZO RAMOS. Politóloga. Máster en Igualdade e Xénero. Formadora en igualdade de

xénero.

De 18:00 a 18:45

“Migrando ás fronteiras dixitais: prostitución 2.0”.
MABEL LOZANO. Guionista e directora de cine social. Abolicionista
sexual.

e voceira contra a trata e explotación

Ás 19:15

Peche das xornadas
Concello de Vigo.

a cargo de

Uxía Blanco Iglesias, concelleira delegada de Igualdade do

Esta actividade está integrada no Programa de actos do 8M, organizado pola Concellería de Igualdade do Concello de
Vigo e mailo Consello Municipal da Muller. Prazas limitadas. Inscrición previa en: xornadas.igualdade@vigo.org

