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DEL 3 AL 12

DE MARÇ

DE 2014

“DONES I EMPRENEDORIA: DEL MENTORING AL LIDERATGE”

2 

CRÈDITS
DE LLIURE 

ELECCIÓ
1 CRÈDIT

per activitat 

universitària 

reconeguda

Observatori de la Igualtat de la URV us convida a aquesta 7ena jornada formativa, que subratlla el dret univer-
sal a la igualtat entre els homes i les dones, posant en relleu les aportacions de les dones al coneixement 
científic i els avenços tècnics. La 7ena edició de la Setmana per a la Igualtat se centra en l’adquisició de capaci-
tats relacionades amb l’emprenedoria i el lideratge, des del mentoratge a les habilitats comunicatives i la cre-
ació de xarxes. Un curs transversal i interdisciplinari per a tots els estudis de la URV i per a personal extern.

Dilluns 3 de març  Sala de Juntes, Campus Catalunya
De 16 a 19:30h                                                                                               

“La complexa relació entre les dones i 
el treball: desigualtats, barreres i reptes”
a càrrec de Dra. Sara Berbel, Dra. en Psicologia Social i ex-directora 

general d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball de la Generalitat   

“Les dones professionals i la comunicació 
en públic”

a càrrec de Dra. Estrella Montolío, catedràtica de Llengua 
Espanyola de la UB i assessora d’empreses i organitzacions    

Dimarts 4 de març  Sala de Graus, Campus Catalunya
De 16 a 19h                                                                                               

Acte de reconeixement a la defensa 
dels drets de les dones

a càrrec de Dra. Virginia Maquieira, directora Càtedra UNESCO 
Red Unitwin en Políticas de Género e Igualdad entre Hombres  y Mujeres 

“Tensiones en torno a los derechos 
humanos en la era global”

Lliurament de la Distinció Maria Antònia 
Ferrer i Bosch

amb la participació de Dr. Francesc Xavier Grau, 
rector de la URV

Dimecres 5 de març    Aula 507, Campus Catalunya
De 16 a 20h                                                                                               

“Estilos de liderazgo y diferencias de género”
a càrrec de Dra. Isabel Cuadrado, 

professora de Psicologia Social de la UAL   

a càrrec de Rosa Escapa, presidenta de la Coordinadora 
Española para el Lobby Europeo de Mujeres

“Liderazgo y participación de las mujeres”

Dilluns 10 de març     Aula 506, Campus Catalunya
De 16 a 19h                                                                                               

“La mentoria com a estratègia 
de creixement professional”

a càrrec de Mònica Geronès, directora del centre GEM i ex-subdirectora 
general de programes d'igualtat de les dones del Departament de Treball

Dimarts 11 de març  Sala de Juntes, Campus Catalunya
De 15 a 18h                                                                                               

“Estrategias para la emprendeduría. 
El caso de la Universidad de Santiago”

a càrrec d’Eva López, directora del Programa Woman Emprende, 
Universidad de Santiago de Compostela

Dimecres 12 de març  Sala de Juntes, Campus Catalunya
De 16 a 19:30h                                                                                               

“Internet i xarxes socials per a 
l’empoderament”

a càrrec de Montserrat Boix, periodista de TVE 
i creadora de Mujeres en Red

Reconeixement de crèdits 
lliures per l’alumnat de 
1r i 2n Cicle: 2 crèdits
https://wis.si.urv.es/activitats/ConCreLliure
/Pre-Inscripcio.asp 

Codi de l’activitat: 851197
Inscripcions: del 17 de febrer 
al 2 de març

Preu de l’activitat:
Amb reconeixement 
de crèdits: 30€
Sense reconeixement 
de crèdits: 20€
Aliens a la URV: 30€

Reconeixement com Activitats 
Universitàries Reconegudes per 
l’alumnat de Grau: 1 crèdit
https://wis.si.urv.es/activitats_AUR/ConCre
Lliure/Pre-Inscripcio.asp 

Codi de l’activitat: 2110004
Inscripcions: del 17 de febrer 
al 2 de març

Preu de l’activitat:
Amb reconeixement 
de crèdits: 30€

Inscripcions

Divendres 7 de març                    Aula  Magna, Campus Catalunya
De 12h a 14h 

Projecció i taula rodona sobre 
Las Constituyentes: 37 anys després

organitzat pel  projecte Epogender, URV

 Ajornat                                       Sala d’Actes del COPC, Tarragona

Projecció i debat del film Princesse Marie
de Benoit Jacquot

Del 6 març al 19 d’abril         Vestíbul Teatre Auditori de Salou
18:30h inauguració

Exposició Dones Científiques
produïda per  l’ Observatori de la Igualtat de la URV

Dimecres 20 de març  Arxiu de l’Ajuntament de Tarragona
A les 19h

Presentació del llibre 
Les dones als orígens de Torreforta

a cura de  Coral Cuadrada i Esther Gutiérrez

Activitats recomanades

observatoridelaigualtat @Igualtat_URV

Organitza Col·labora


