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Universitat d’estiu de les Dones
Del 11 al 15 de juliol de 2011
Citilab Cornellà

INAUGURACIÓ 

Cornellà de Llobregat, Dilluns 11 
de juliol de 2011
Hora: 11,00 hores
Lloc:  Auditori del Citilab, Plaça Can Suris 
s/n. Cornellà de Llobregat

Sra. Mercedes Sampietro
Actriu de cinema, teatre i televisió. 
Guanyadora de la Concha de Plata, Goya , 
Fotograma de Plata i Premi Unió d’Actors 
a la millor actriu, Presidenta de la Acade-
mia de las Artes y las Ciencias Cinemato-
gráficas de España (2003-2006). 

Sra. Immaculada Moraleda
Presidenta Delegada Polítiques d’Igualtat i 
Ciutadania de la Diputació de Barcelona 

Sra. Montserrat Gatell
Presidenta Institut Català de les Dones

Dra. Carme Panchon 
Vicerectora de la Universitat de Barcelona. 

Sr. Antonio Balmón Arévalo
Alcalde  de Cornellà de Llobregat

Es servirà un Coffee Break.

Cursos

Cinema teatre 
i dona. Mirades i 
representacions  
COORDINACIÓ
Cèlia Romea Castro, directora del  
Departament de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura de la Universitat 
de Barcelona.

PROGRAMA 
El teatre i les dones

Data i hora: 11/07/2011 a les 9.00 h
Antonio Mendoza Fillola, catedràtic del 
Departament de Didàctica de la Llen-
gua i la Literatura de la Universitat de 
Barcelona

El cinema realitzar per dones. 
Perspectives teòriques i anàlisis 
d’exemples

Data i hora: 11/07/2011 a les 11.30 h
Mercè Coll Cantín, professora associada 
del Departament de Filologia Romànica 
de la Universitat de Barcelona.

Les directores de cinema: d’Alice Guy 
fins a Sofia Coppola. Anàlisi i crítica 
d’un cas autòcton.

Data i hora. 12/07/2011 a les 9.00 h
Jaume Duran Castells, professor doctor 
de Cinema i Audiovisuals de la Universi-
tat de Barcelona.

Mites de dona al cinema. Relats que 
han passat de la literatura a les arts 
escèniques

Data i hora: 13/07/2011 a les 9.00 h
Cèlia Romea Castro

Relacions entre teatre i cinema

Data i hora: 14/07/2011 a les 9.00h
Carmen Echazarreta Soler, coordinado-
ra d’estudis de Publicitat i Relacions 
Publiques de la Universitat de Girona.

Les series televisives actuals. 
El rol de la dona.

Data i hora 15/07/2011 a les 9.00 h
Maria Pilar Medina Bravo, professora de 
la Facultat de Comunicació de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Dones i finances 
Present i futur de possibilitats per a una 
nova societat

COORDINACIÓ
Virginia Ferrer Cervero, professora 
titular del Departament de Didàctica i 
Organització Educativa de la Universitat 
de Barcelona.

PROGRAMA 
Dones i economia en el Món. De la 
creació i l’amor cap al desenvolupa-
ment i el creixement sostenibles 

Data i hora: 11/07/2011 a les 09:00 h
Virginia Ferrer 
Olga Cabrera, professora i investiga-
dora predoctoral del Departament de 
Didàctica i Organització Educativa de 
la Universitat de Barcelona i gerent de 
l’Associació de Dones Emprenedores-
Odame. 

Empresariat i empoderament femení 
amb dones immigrants 

Data i hora: 11/07/2011 a les 11:30 h
Huma Jamshed, presidenta de 
l’Associació Cultural Educativa i Social 
Operativa de Dones Pakistaneses (ACE-
SOP). [en castellà] 
 
Autobiografia d’una directiva 
d’empresa social: aprenentatges i 
possibilitats 

Data i hora: 12/07/2011 a les 09:00 h 
Empar Martínez, directora general de 
Florida Centre de Formació, Catarroja. 
 
La perdua del talent femeni a Catalunya

Data i hora: 12/07/2011 a les 11:30 h 
Anna Mercadé, consultora d’orientació 
professional i formació, asesora del 
presidente de la Cambra de Comerça de 
Barcelona i fundadora de l’Observatori 
de la Dona i l’Empresa. 

Taula rodona: «Diversitat corporativa i 
bones pràctiques per a l’emprenedoria 
femenina» 

Data i hora: 13/07/2011 a les 09:00 h 
Susana M. Diaz, professora del Departa-
ment de Psicologia Social de la Univer-
sitat de Barcelona. 
Lourdes Ribes, consultora de Nexia i 
presidenta de l’Associació de Dones 
Emprenedores-Odame. 
 
Banca ètica i finances en femení: 
alternativa a la crisi econòmica? 

Data i hora: 14/07/2011 a les 09:00 h
Isabel Sánchez, directora de Catalunya i 
Balears de Triodos Bank. 
 
Els medis de comunicació i la contribu-
ció femenina a les finances: veracitat 
o vels? 

Data i hora: 14/07/2011 a les 11:30 h 
Eva Peruga, periodista d’El Periódico. 
 
Taula rodona: «Economia, cuidatge i 
nova fiscalitat en femení» 

Data i hora: 15/07/2011 a les 09:00 h
Cristina Carrasco Bengoa, professora ti-
tular del Departament de Teoria Econò-
mica de la Universitat de Barcelona. [en 
castellà] 
Maria Angels Duran, advocada de Duran 
i Gálvez Advocats, Barcelona. 

Dones 
i misticisme  
COORDINACIÓ
Trinidad Donoso Vázquez, professora 
titular del Departament de mètodes 
d’Investigació i Diagnòstic en Educa-
ció i coordinadora de GrediDona de la 
Universitat de Barcelona.

PROGRAMA
El misticisme al cristianisme

Data i hora: 11/07/2011 a les 09.00 h
M. Angels Cosculluela Pérez, mem-
bre del Col·lectiu Dones en l’església, 
Barcelona.

Dones ,budisme i espiritualitat

Data i hora: 11/07/2011 a les 11:30 h
Ramon Martí i Comes, coordinador del 
centre Budista Tara, Barcelona.

La mística jueva o càbala (I)

Data i hora: 12/07/2011 a les 9.00 h
Mario Sabán, especialista en mística 
jueva (en castellà)

La mística en la ciència. Relats des 
de la quotidianitat

Data i hora: 12/07/2011 a les 11.30 h
Margarita Bartolomé Pina, catedràtica 
de Pedagogia Diferencial de la Universi-
tat de Barcelona (en castellà)

La mística jueva o càbala(II)

Data i hora: 13/07/2011 a les 9.00 h
Mario Sabán, (en castellà)

Cantar: l’espiritualitat a través de la veu

Data i hora: 14/07/2011 9.00 h
Rosa Zaragoza, cantautora.

El ecomisticisme de Oliva Sabuco

Data i hora 14/07/2011 a les 11.30 h
Virginia Ferrer

Misticisme sufista

Data i hora: 15/07/2011 a les  9.00 h
Halil Bárcena, director de l’Institut 
d’Estudis Sufís de Barcelona.

Trencant 
esquemes: dones 
que es fan visibles 
a l’espai públic  
COORDINACIÓ
Núria Pumar, Professora titular de Dret 
del Treball, Universitat de Barcelona
Argèlia Queralt, Professora Lectora 
Dret Constitucional, Universitat de 
Barcelona

PROGRAMA

El treball de les dones en l’espai públic

Data i hora: 11/07/2011 a les 09.00 h
Núria Pumar, Professora titular de Dret 
del Treball, Universitat de Barcelona.

El paper de les dones en els cossos 
de seguretat

Data i hora: 11/07/2011 a les 11:30 h
Francisca Priego, Policia Local.
Olga Ciordia, Caporal Mossos 
d’Esquadra Cornellà.
La dona: de l’espai privat al públic

Data i hora: 12/07/2011 a les 9.00 h
Núria Pumar, Professora titular de Dret 
del Treball, Universitat de Barcelona.

Col·loqui

Data i hora: 12/07/2011 a les 11.30 h
Montserrat  Comas, Jutgessa de l’Audièn-
cia Provincial de Barcelona/antiga 
Presidenta 0bservatori de la Violència de 
Gènere CGPJ.
Anna Choy, Mossa d’Esquadra/Cap de la 
regió de Barcelona d’Antenció a la Víctima.

La dona com a professional dels mit-
jans de comunicació

Data i hora: 13/07/2011 a les 9.00 h
Montserrat Minobis, Periodista.

El tractament de les dones pels mitjans 
de comunicació

Data i hora: 14/07/2011 9.00 h
Dolors Comas d’Argemir, Membre del 
Consell Audiovisual de Catalunya.

Taula rodona: La participació de les 
dones a la política

Data i hora 14/07/2011 a les 11.30 h
Elisenda  Malaret, Membre del Consell 
Audiovisual de Catalunya i Diputada del 
Congrés dels Diputats en les VIII i IX 
Legislatures (PSC).
Neus Munté, Diputada del Parlament de 
Catalunya (CiU).
Dolors  Camats, Diputada del Parlament 
de Cataluña (ICV-EUiA.

Les dones en el moviment sindical

Data i hora: 15/07/2011 a les  9.00 h
Aída Ruiz, Directora de la Fundació 
Maria Aurèlia Capmany.

Taules rodones 
transversals 
incloses als 
cursos de la UED
“La prostitució avui: cap a on 
volem anar”

Dimecres 13 de juliol d’11:30 h a 13:30 
h a l’Auditori del Citilab
Sra. Charo Carracedo. Advocada  repre-
sentant de la Plataforma de Asociacio-
nes por la abolición de la prostitución.

Sra. Mercedes Pigem. Diputada de CiU 
al congrés dels diputats.

Sra. Mª José Varela. Advocada.

La visió masculina davant  
l’evolució de les dones

Divendres 15 de juliol d’11:30 a 13:30 h. 
a l’Auditori del Citilab
Sr. Mario Saban, cabalista i escriptor

Sr. Ramon Chacón. Inspector Cap Area 
Bàsica Policial Alt Penedès. Regió Poli-
cial Metropolitana Sud.

Sr. Joaquin Daniel, actor de cinema, 
teatre i televisió. (Infidels, Ventdelplà).

Sr. Joan Ramon Fortuny, psiquiatra 
i professor dels cursos “Dona i Cinema”
a Cornellà.

Sr. Ramon Adell, Catedràtic d’Economia 
de l’Empresa de la Universitat de Bar-
celona, conseller  de diverses empreses 
i president de l’Associació Espanyola de 
Directius. 

Moderador: Sr. Vicenç Badenes, director 
gerent del Citilab

Les tardes de 
la universitat

 CONCERTS

DE MIGUEL A MIGUEL. Recital música 
i poesia. Basat en la vida i l’obra del 
poeta Miguel Hernández amb Miguel 
Molina i música de Lluis de Arqué

Dilluns 11 de juliol de 2011 a les 19 h
Auditori Citilab
  
Concert de la Coral Jesus Maria amb la 
participació de les dones del taller del 
CIRD.

Directora: Eulàlia Benito Ardèvol
Dijous 14 de juliol de 2011 a les 19 h
Auditori Citilab.

 TALLER

Taller de Cant Coral
Professora: Eulàlia Benito Ardèvol
De l’11 al 14 de juliol 
Horari: 17.30 – 19.00 h



Universitat d’estiu 
de les Dones
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Citilab Cornellà
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Organitza:

Col·labora:

Amb el suport:

> PRESENTACIÓ

Per quart any consecutiu, el Centre d’Informació i Recursos per a les 
Dones (CIRD) de l’Ajuntament de Cornellà i el Gabinet de Projectes 
Institucionals de la Universitat de Barcelona (UB), organitzen 
la Universitat d’estiu de les Dones (UED), una universitat que té 
per objectiu oferir una formació alternativa en matèria d’igualtat 
de gènere que permeti actualitzar coneixements, intercanviar 
informació i opinions i analitzar, des de la perspectiva de gènere, 
temes d’actualitat que no sempre es tracten al llarg del curs 
acadèmic.

Aquest projecte s’estructura sobre una sòlida base. D’una banda, 
la Universitat de Barcelona, que en la seva condició d’institució 
generadora de coneixement rigorós i crític té, com a un dels seus 
objectius, oferir una formació teòrica i pràctica en estudis de dones i 
gènere i vincular la seva tasca investigadora i docent amb la societat 
en general. De l’altra, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb 
una remarcable trajectòria en el desenvolupament de polítiques 
d’igualtat i més de setze anys d’experiència en  l’organització de 
cursos de formació per a dones i  programes específics en matèria de 
gènere, orientats a potenciar la igualtat d’oportunitats.

Distribuïts al llarg d’una setmana, en aquesta quarta edició els 
cursos de la UED formen part de l’oferta formativa d’Els Juliols, 
els cursos d’estiu de la UB, i com cada any, es desenvolupen a les 
modernes instal·lacions del Citilab-Cornellà. Paral·lelament als 
cursos s’organitzen un conjunt d’activitats complementàries, que es 
realitzen en un entorn idoni i atractiu per als mesos d’estiu. 

Com a novetat en aquesta edició s’han organitzat dues taules rodones 
transversals als cursos acreditats sobre “La prostitució avui: cap a on 
volem anar” i “La visió masculina davant  l’evolució de les dones” en 
el que hi podran participar totes i tots els alumnes matriculats.

La IV Universitat d’estiu de les Dones és oberta a tothom, a persones 
que  vulguin complementar els seus estudis o, senzillament, enriquir 
el currículum personal. Per poder-hi participar, doncs, no es 
requereix cap requisit especial, més enllà de la curiositat i les ganes 
d’aprendre i de prendre part en aquesta activitat.

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Dates: de l’11 al 15 de juliol
Horari: matí, de 9 a 13.30 h
Durada: 20 o 30 hores
Espai: Citilab (Pl. Can Suris, s/n)
Municipi: Cornellà de Llobregat
Preu, descomptes i reconeixement amb crèdits: 
consulteu la «Informació general»

Transport:
Metro línia 5 (parada Cornellà centre)
RENFE (parada Cornellà)
Trambaix T1 i T2 (parada Fontsanta-Fatjó)

Informació i inscripció i matrícula:
www.ub.edu/estiudones
93 402 02 02
Matrícula a partir del 25 de maig de 2011
Oficina d’Atenció al Públic
Edifici Històric de la Universitat de Barcelona 
(passadís annex al Vestíbul principal)

Informació per a sol·licitud de beques:
A partir de l’1 de Juny de 2011
Centre d’Informació i Recursos per a les Dones 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
Tel: 93 474 28 41
ladona    aj-cornella.cat
C/Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18
08940 Cornellà de Llobregat




