
8/MARÇ
Acte Institucional UdG. "Desfent el nus de la corbata: dones capdavanteres que inspiren el món de l‘empresa"12.30h

9/MARÇ

Espai del Peix a Palamós

Sala Polivalent de la Facultat de Dret 

18h

11h

16/MARÇ

PROGRAMA

PROGRAMA

Hall de P2 de l 'Escola Politècnica Superior 

7/MARÇ
Activitat de SpeedNetworking de l'Escola Politècnica Superior18h

10/MARÇ

12.30h

Sala d’Actes (P4) de l 'Escola Politècnica Superior

10h

PROGRAMA

Activitat de visita a l'empresa: TECNIC Bioprocess Equipment Manufacturing 
de l'Escola Politècnica Superior

"Dones i economia blava a la Unió Europea" d'Europe Direct 

A càrrec d'Andrea Accuosto Suárez, Il·lustre Col legi de l'Advocacia de Barcelona

Sala de Graus de la Facultat de Ciències Econòmiques i  Empresarials

"Advocacia i gènere a Catalunya: reptes per la igualtat" de la Facultat de Dret

Jornada: “ Investigació Doctoral per la igualtat” de l'Escola de Doctorat

Conferència en relació a l'exposició de la FEP."Movent el vers: acció participada d'art i herstory"

14/MARÇ
Presentació de la Guia en Turisme per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de la Facultat de Turisme13h

A càrrec de la Dra. Ester Noguer-Juncà, professora de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Aula R1 de la Facultat de Turisme i Lletres

Presencial i  Google Meet:  https://meet.google.com/itb-eqou-dnx
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Espai de diàleg: "Experiències en desigualtats en salut per raó d’identitat de gènere i 
orientació sexual" per la Facultat d'Infermeria

17.30h

Activitat dirigida per les enginyeres de l'EPS de tots els graus

Auditori Josep Irla. Plaça Pompeu Fabra a Girona 
PROGRAMA

Biblioteca del campus Barri Vell

Inauguració de l'exposició "De la República a l'exili: els camins de les mestres"18h

A càrrec de Salomó Marquès

PROGRAMA
Planta baixa de la Facultat d'Educació i  Psicologia

PROGRAMA

10h

PROGRAMA

https://www.udg.edu/ca/Portals/50/Igualtat/donapescaeuropa.pdf?ver=D1pnPXf6uI4Tzc_kObAisQ%3D%3D
https://www.udg.edu/ca/Portals/50/Igualtat/9%20MAR%C3%87%202023.pdf?ver=JffGzx6grCBs16wfM-kPaw%3D%3D
https://www.udg.edu/ca/ed/detall-activitats/eventid/26386
https://www.tecnic.eu/
https://www.tecnic.eu/
https://www.udg.edu/ca/fcee
https://www.tecnic.eu/
https://meet.google.com/itb-eqou-dnx
https://www.tecnic.eu/
https://www.tecnic.eu/
https://www.udg.edu/ca/Portals/50/Igualtat/ESPAI_DIALEG_DESIGUALTAT_SALUT%20(2).pdf?ver=04DVU-gyUGxVLGpCFKkaQg%3D%3D
https://biblioteca.udg.edu/ca/activitats/de-la-republica-lexili-els-camins-de-les-mestres?language_content_entity=ca
https://www.udg.edu/ca/Portals/50/Igualtat/2023%20TARGETO%20EXPO%20DONES%20FEP_BCI.pdf?ver=E-Gt--RUwt7X6obAZPalrQ%3D%3D
https://www.udg.edu/ca/Portals/50/Igualtat/ACTE%20INSTITUCIONAL%208M.pdf?ver=P9x_Pgyi0NITkePV4KGHpA%3D%3D
https://biblioteca.udg.edu/ca/activitats/de-la-republica-lexili-els-camins-de-les-mestres?language_content_entity=ca

