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dimarts, 08 de març de 2022

8 de març. Dia Internacional de les Dones:
EPSers Tech Girls

#EPSersTechGirls

Ben segur sou conscients que la presència de noies i dones en l'àmbit
tecnològic és escassa i des de moltes institucions, i en particular des
de l' , fa anys que fem accions per intentar revertir aquestaEPS
tendència. La tecnologia no es pot permetre prescindir del talent
femení!

Un dels aspectes que dificulten que les noies es plantegin el seu futur
en aquest camp, és precisament la manca de .referents femenins

Per aquest motiu, , us proposem fer una acció que ajudi aen el marc de la celebració del pròxim 8 de març
donar visibilitat a les noies i les dones que estudiem i   treballem i a l' .EPS

Aquesta acció consistirà en:
El dimarts dia  a les  de l' . Es reprendran a les 11: .8 de març 10:  s'aturaran les classes30h EPS 10h
Totes les noies i dones de l'Escola (alumnes, PAS i PDI) ens trobarem a la zona que hi ha entre l'edifici
de l'  i el Polivalent.EPS
Farem una  que penjarem a les nostres xarxes socials i a la nostra web, amb el hashtag   fotografia
#EPSersTechGirls
Us convidem a penjar-ho també als vostres perfils de xarxes socials!

Informació de l'esdeveniment

Lloc:
Jardí interior del campus de cappont

Adreça:
Jaume II, 69

Organitza:
EPS

Inici:
08 de de març de 2022

Descaregar imagen

http://www.eps.udl.cat/
https://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/8-de-marc.png
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Som poques. Per això és molt important que hi siguem totes! Pel mateix, demanem a tot el professorat que faci
classe en aquell moment, que animi a les seves alumnes a participar en aquesta acció, i que els seus alumnes
les acompanyin.

També convidem als nostres companys nois i homes que ens acompanyin, facin fotos, les pengin a les seves
xarxes socials i ens unim tots plegats en un aplaudiment final.
 
Esperem comptar amb totes vosaltres. Si us plau, us demanem que empleneu aquest formulari [ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDCQfVKxakfievHC-dNt820ucq9OwpX6EpjGh0lbiC3qLrZA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
.]

 
Una abraçada i fins dimarts vinent!
 
 

En el marc dels actes de commemoració del Dia Internacional de les Dones, destaquem les següents activitats
a la :Universitat de Lleida

Acte institucional de commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, el 7 de març, a les 12
al Mercat del Pla. 
Jornada  La dona davant  e ls  rep tes  de l  t reba l l  4 .0  [  

, el 2 dehttp://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/noticies/1501-la-dona-davant-els-reptes-del-treball-4-0 ]
març a les 10.15 hores, que es retransmetrà en directe a través del canal de la UdL
Mani fest  del  Consel l  Interunivers i tar i  de Catalunya [  
http://www.cdp.udl.cat/home/images/pdfs/8M/Manifest_8M_2022_web.pdf ]
Manifest de la Xarxa d'Unitats i Oficines d'Igualtat de les Universitats Espanyoles [ 
http://www.cdp.udl.cat/home/images/pdfs/8M/ManifiestoCrueDiaMujer22.pdf ]
Manifest de la Conferència de Rectores i Rectors de les Universitats Espanyoles [ 
http://www.cdp.udl.cat/home/images/pdfs/8M/MANIFIESTOruigeu8M_2022.pdf ]
EPSers Tech Girls

 

En aqauest  podeu consultar tots els actesenllaç [ https://feminismes.paeria.cat/noticies/8-de-marc-de-2022 ]
organitzats per l’Ajuntament de Lleida, per les entitats i grups de dones, així com per altres entitats i

 en commemoració del 8M- Dia Internacional de les Donesinstitucions del municipi de Lleida

 

El 8 de Març se celebra a tot el món el Dia Internacional de la Dona. Però per què, el 8 de Març? Els orígens
d’aquesta celebració, encara que no tan llunyans, són molt confosos: es vincula a la commemoració de l’incendi
d’una fàbrica tèxtil de Nova York el citat dia de 1857, segons unes fonts, i de 1908, segons d’altres.

Les obreres de la Cotton s’havien declarat en vaga per les condicions de treball insuportables que patien i
havien ocupat la fàbrica. El propietari les va tancar i va calar-hi foc; van morir les 129 treballadores que hi havia
dins.

El cert és que els orígens del Dia Internacional de la Dona estan lligats als moviments obrers i als partits
socialistes dels Estats Units i Europa. Les dones del partit socialista nord-americà van ser les primeres a
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instaurar el Woman’s Day o Dia de la Dona, unes jornades de reflexió i acció: reivindicava el sufragi femení, que
no van aconseguir fins el 1920, i rebutjava l’esclavitud sexual. A més del dret a votar i a ocupar càrrecs públics,
demanaven el dret a treballar, a l’ensenyament vocacional i la fi de la discriminació laboral.

El dia exacte de celebració va anar canviant, fins que l’any 1914 s’institueix definitivament el 8 de Març.
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