
Data
16 d’octubre de 2009.

Lloc
Centre de Cultures i Cooperació Transfonterera

Campus de Cappont

C/ Jaume II, 67

25001 Lleida

Aquesta activitat es pot reconèixer amb 0,5 crèdits de lliure elecció 

per l’estudiantat de la UdL

Informació i inscripcions

Campus de Cappont, Carrer Jaume II, 71 Aulari

Despatx 0.33 (Edi"ci Polivalent)

25001 Lleida, Catalunya.

+34 973 70 33 96

centredolorspiera@cdp.udl.cat

http://udl.cat/serveis/centredolorspiera.html 

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Reconegut amb 0,5 crèdits de lliure elecció

16 d’octubre de 2009

a



Presentació

Les jornades que us presentem a continuació i que tindran lloc el 

divendres 16 d’octubre de 2009, formen part d’un cicle de cursos 

bianuals organitzats pel Centre Dolors Piera d’Igualtat 

d’Oportunitats i Promoció de les Dones, adscrit a la Facultat 

de Lletres, Universitat de Lleida, i amb la col·laboració de 

l’Institut Català de les Dones.

Aquestes jornades són de caire formatiu, proposen i pretenen 
aprofundir en el coneixement del context, les condicions de vida i 
les necessitats de les dones que viuen en l’àmbit rural, des de 
l’anàlisi i aprofundiment en les experiències de diferents agents 
d’igualtat provinents de diverses institucions, àmbits i entitats. 
Atesa la interdisciplinarietat del camp d’acció de la #gura de 
l’agent d’igualtat d’oportunitats, en aquestes jornades tindran un 
especial protagonisme temàtiques relacionades amb la forma-

ció en gènere i l’apoderament, juntament amb la importàn-
cia cabdal de la implantació de la perspectiva de gènere des de 
diferents àmbits com el món educatiu i els mitjans de comunica-
ció, atesa la seva in$uència en la nostra cultura i societat actuals. 
L’objectiu és oferir eines per a l’anàlisi, l’elaboració i la implemen-
tació de les polítiques d’igualtat d’oportunitats en els diferents 
camps d’aplicabilitat.

Les 2es Jornades Dones i Igualtat de Tracte al Món Rural 
s’adrecen a agents d’igualtat d’oportunitats, a estudiants del 
Màster O#cial en Agents d’Igualtat d’Oportunitats (MAIO) en 
l’àmbit rural de la UdL i a totes aquelles persones interessades en 
el tema de la igualtat d’oportunitats per a les dones.

Desitgem que aquest esdeveniment sigui del vostre 

interès.

Lliurament del material de les Jornades

Presentació de les Jornades 
Il·lma. Sra. Imma Lorés, Degana de la Facultat de 
Lletres de la UdL
Sra. Mª Ángeles Calero Fernández, Directora del 
Centre Dolors Piera i coordinadora del Màster 
O#cial en Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a les 
Dones al Món Rural.

Conferència: “Formació en gènere, coeduca-

ció i apoderament”

Dra. Núria Solsona. Responsable del programa de 
coeducació del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya.

Conferència: “Representación de las mujeres 

en los medios de comunicación: entre la 

invisibilidad y la estereotipia”

Sra. Mª Isabel Menéndez. Experta universitària en 
polítiques d’igualtat i Gender Mainstreaming, i 
investigadora de la comunicació des d’una 
perspectiva de gènere.

Pausa cafè

9.00

Programa

9.30

10.15

11.00

Taula rodona: La especi#citat de la dona 

rural (aportació d’experiències)

- “Municipis per a la igualtat: experiències en les 
empreses i associacions des de la presa de 
decisions polítiques”, Sra. Mar Fernández, Tècnica 
d’Igualtat d’ADIM (Associació del Desenvolupa-
ment de les Dones al Medi Rural) i Professora del 
MAIO de UdL.
- “Noves #gures professionals d’igualtat: el treball a 
favor de la igualtat quotidiana,” Sra. Amor del Álamo, 
Associació Professional d’Agents per a la Igualtat 
d’Oportunitats de Catalunya. 
- “L’experiència d’un/a professional com a Agent 
d’Igualtat d’Oportunitats en l’àmbit rural a nivell 
estatal: el cas de Camballos, Arousa, Galicia”, (per 

con�rmar) Sra. Alejandra Casal Gil, Centro de Informa-
ción á Muller de Cambados y ex-alumna del Màster 
O#cial en AIO de la Universitat de Lleida, edició 
2006/07, o bé Concepción Tejón. 
- “L’experiència d’un/a professional com a Agent 
d’Igualtat d’Oportunitats en l’àmbit local de Lleida”, 
Sra. Filomena Rodié Lladonosa, Agent d’Igualtat 
d’Oportunitats de la Xarxa d’Agents Locals a la Diputa-
ció de Lleida.

Entrega títols MAIO (Màster O#cial)

Mgfc. Sr. Joan Viñas, Rector Universitat de Lleida
Il·lma. Sra. Imma Lorés, Degana de la Facultat de 
Lletres de la UdL
Sra. Mª Ángeles Calero Fernández.

11.30

13.00

* L’organització es reserva el dret de modi#car els horaris i els/les 
participants si el desenvolupament de les jornades així ho demana

8.45


