Data
15 d’octubre de 2010.

Lloc
Sala Maria Rúbies
Campus de Cappont
Facultat de Ciències de l’Educació
Av. de l’Estudi General, 4
25001 Lleida

Organitza:

Aquesta activitat està reconeguda amb 1 crèdit de lliure elecció per
l’estudiantat de la UdL

Informació i inscripcions

a
Amb la col·laboració de:

Campus de Cappont, Carrer Jaume II, 71 Aulari
Despatx 0.33 (Edifici Polivalent)
25001 Lleida, Catalunya.
+34 973 70 33 96
centredolorspiera@cdp.udl.cat
http://udl.cat/serveis/centredolorspiera.html

15 d’octubre de 2010

Reconegut amb 1 crèdit de lliure elecció

Presentació

Programa

Les jornades que us presentem a continuació i que tindran lloc el
divendres 15 d’octubre de 2010, formen part de l’oferta formativa
organitzada 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.

16.00

Presentació de les Jornades
Il·lm. Sr. Joan Busqueta, Degà de la Facultat de
Lletres de la UdL.
Sra. Mª Ángeles Calero Fernández, Directora del
Centre Dolors Piera d’Igualtats d’Oportunitats i
Promoció de les Dones de la UdL i coordinadora del
Màster Oficial en Agents d’Igualtat d’Oportunitats
per a les Dones al Món Rural.

16.30

Conferència: "Dona y món rural: per a una
millor qualitat de vida”
Sra. Fátima Cruz Souza, profesora de la Universidad
de Valladolid.

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 figura de
l’agent d’igualtat d’oportunitats, en aquestes jornades tindran un
especial protagonisme temàtiques relacionades amb els usos
del temps i de l’espai en les zones rurals, amb les feines i
la qualitat de vida de les dones. L’objectiu és oferir eines per
a l’anàlisi, l’elaboració i la implementació de les polítiques
d’igualtat d’oportunitats per a les dones en els diferents camps
d’aplicabilitat, especialment en l’àmbit rural.
Les 3es Jornades Dones i Igualtat de Tracte al Món Rural
s’adrecen a agents d’igualtat d’oportunitats, a alumnes del
Màster Oficial 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.

17.15

Conferència: “Usos del temps, vida quotidiana i treballs de les dones a les zones rurals”
Dra. Ana Sabaté, profesora titular de la Universidad
Complutense de Madrid.

18.00

Pausa cafè

Desitgem que aquest esdeveniment sigui del vostre
interès.
* L’organització es reserva el dret de modificar els horaris i els/les
participants si el desenvolupament de les jornades així ho demana

18.30

Taula rodona: Experiències en femení:
“Estratègies d’ús del temps i de l’espai per les
dones treballadores en zones rurals”
- “Atenció a la dependència al medi rural”, Associació l’Arada del Solsonès.
- “Dones rurals i ocupació”, Fundació Dones i Món
Rural.
- “Experiències en la gestió del temps de les dones
rurals de la comarca de Betanzos (Galícia)”, Olalla
López Barro, ex-alumna del Màster en Agents
d’Igualtat d’Oportunitats per a les Dones a l’Àmbit
Rural.

20.00

Entrega de títols curs 2009-2010 del MAIO
(Màster Oficial en Agents d’Igualtat
d’Oportunitats) i de certificats d’assistència a
les jornades.
Mgfc. Sr. Joan Viñas, Rector Universitat de Lleida.
Sra. Mª Ángeles Calero Fernández.

