
Dones, ciència i 

emprenedoria 

 

21 de març 

 

10.00 h a 13.00 h 

Lloc:  

Pavelló de Suècia. 

c. Colònia escolar, 2 

08600-Berga 

Per inscripcions 

 igualtat@ccbergueda.cat 

aligueba@adbergueda.cat 

JORNADA 
 

Butlleta d’inscripció 

 

Nom i cognoms 

........................................................... 

Entitat 

........................................................... 

Ocupació o càrrec 

........................................................... 

Àrea 

........................................................... 

Adreça laboral 

........................................................... 

Codi postal i població 

........................................................... 

Telèfon 

........................................................... 

Adreça electrònica 

........................................................

     

Organitza: 

 

 

Amb el suport de: 

 

Col·labora: 

 

 

Les accions estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el 

marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançades pel 

Fons Social Europeu 

https://docs.google.com/forms/d/1co40tN-3UcR_p75LYyflO3QsYAvuaybY2yjpUvX9_ik/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1co40tN-3UcR_p75LYyflO3QsYAvuaybY2yjpUvX9_ik/viewform


DONES, CIÈNCIA I EMPRENEDORIA 

Objectiu de la jornada 

La participació de les dones al món 

científic i tecnològic és encara clara-

ment insuficient. Amb aquesta jorna-

da volem posar de relleu el treball 

realitzat per les dones en les instituci-

ons d’investigació científica i tècni-

ca, tant públiques com privades.  

Les aportacions de les dones a la ci-

ència i a la tecnologia les hem de fer 

visibles i han de ser reconegudes, per 

tal de garantir l'assoliment dels ob-

jectius de qualitat en una societat 

del coneixement. Cal recolzar a les 

properes generacions de científiques 

i tècniques, per tal de no perdre a 

dones valuoses en tots aquests  àm-

bits. 

 

També volem visibilitzar el paper de 

dones emprenedores que des de la 

vessant científica  han desenvolupat 

projectes empresarials propis i així fo-

mentar l’emprenedoria i ocupació 

entre les dones de la comarca del 

Berguedà. 

 

11.40 h Taula Rodona  
 

Debatrem entorn a la participació de les 

dones en els àmbits científics i tecnolò-

gics, quines dificultats ens trobem i qui-

nes propostes es poden fer per comba-

tre la situació. 

M. Dolors Grau   

Sotsdirectora de Promoció i Innovació Do-

cent de l’Escola Politècnica Superior Engi-

nyeria de Manresa 

Codirectora de l’EXPLORATORI dels recursos 

de la natura  

Judit Vinyes  

Geòloga i empresària G2 Geologia en 

moviment i Geopaties.cat 

M. Àngels  Rial 

Empresària i fundadora de Semen Car-

dona 

Gemma Puig  

Presentadora dels programes El temps i 

Espai Terra de TV3 

 

12.30 h Tancament de la jornada 

Sergi Roca i Vargas 

President del Consell Comarcal del Ber-

guedà i de l’Agència de Desenvolupa-

ment del Berguedà 

 

10.00 h Benvinguda 

Maribel Iglesias Traserra 

Consellera comarcal de l’Àrea d’Atenció 

a les persones i Regidora de l’Àrea Social 

de l’Ajuntament de Berga 

Ivet Castaño i Vilella 

Coordinadora Territorial de Barcelona de l’ 

Institut Català de les dones 

10.30 h Els itineraris laborals de les do-

nes al món de la ciència i la tecnolo-

gia: realitats i reflexions 

Cristina Pérez Opi 

Sociòloga i experta en polítiques d’igual-

tat 

Consultora NIU de projectes  

11.10 h Enginyeria és femení 

M. Dolors Grau  

Sotsdirectora de Promoció i Innovació Do-

cent de l’Escola Politècnica Superior d’-

Enginyeria de Manresa 

Codirectora de l’EXPLORATORI dels recur-

sos de la natura  

DURANT LA JORNADA PODEU VISITAR L’EXPOSICIÓ CEDIDA PER L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. DONES DE CIÈNCIA 


