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Nota de prensa
Se celebra a Gandia del 12 al 16 de setembre de 2022 el primer congrés
internacional en línia i presencial: BRIDGES 2022, la major trobada per a fomentar
un sistema científic més just i una Acadèmia més diversa.

Aquesta trobada internacional de BRIDGES 2022 reunirà durant 5 dies a persones
expertes de tot el món per a compartir dades i experiències sobre biaixos de
gènere en entorns acadèmics des d'una perspectiva interseccional.

La secretària d'Estat d'igualtat i contra la violència de gènere del Ministeri
d'Igualtat, Sra. Ángela Rodríguez i la regidora Delegada d'Igualtat, Diversitat i
Polítiques Inclusives Sra. Juana Navarro Blasco de l'ajuntament de Gandia,
inauguraran la trobada el 13 de setembre a les 9h a l'Aula Magna del Campus de
Gandia de la Universitat Politècnica de València. La vicepresidenta de la
Generalitat Valenciana Sra. Aitana Mas participarà en l'acte de clausura del
congrés.

Durant la trobada s'oferiran 7 xarrades principals amb ponents internacionals,
referents en estudis de gènere. A més en el programa es proposen 4 taules
redones, tallers i més de 100 ponències. Zona per a famílies i espais tranquils,
juntament amb un espai d'exposició per a editorials i organitzacions són part de
l'oferta d'aquesta trobada interdisciplinària.

La trobada serà híbrida: presencial i en línia, la qual cosa facilita l'accessibilitat de
ponents i participants de tot el món. L'organització ha promogut buscar solucions
per a adaptar la trobada a les necessitats de totes les persones que desitgen
assistir. Per exemple, a més d'espai per a famílies i espais tranquils, hi haurà
opcions de traducció simultània (gràcies a voluntaris y voluntàries), s'han oferit
places gratuïtes i s'ha establit un sistema de taxes d'inscripció per a l'assistència en
línia dividit en cinc blocs de preus segons el PIB per càpita de cada país.

Congrés híbrid BRIDGES 2022
Dates: 12 al 16 de setembre 2022
Lloc: en línia / Presencial: Universitat Politècnica de València – Campus of
Gandia
Web: www.bridges2022.com 
Email de contacte: communication@bridges2022.com

Per a assistir (en línia o presencial) és necessari inscriure's completant el formulari
de registre en la pàgina oficial del congrés.
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