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DURANT EL 2011

1. Col·laboració en la redacció del II pla 
d'igualtat d'oportunitats entre dones i 
homes de la UB (consell de govern 12 
d'abril 2011).)

2. 8 març 2011: taula rodona "Farmàcia amb 
ulls de dóna“ amb la participació de lesulls de dóna  amb la participació de les 
professores: Asunción Alsina, Conxita 
Amat i Victòria Girona



DURANT EL 2012

1. 8 març 2012: conferència “Alcohol i violència 
de gènere: més enllà dels mites” a càrrec de 
la Dra. Lídia Segura, psicòloga clínica de la 
Subdirecció General de Drogodependències 
del Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya i coordinadora del grup de 
treball de drogues i violència de gènere.

2. Col·laboració en la preparació del “V 
Encuentro de unidades de igualdad de lasEncuentro de unidades de igualdad de las 
universidades Españolas”  (12 i 13 de març 
2012) i en Carles Benedí va moderar la taula 
rodona “Compartir experiencias: protocolosrodona Compartir experiencias: protocolos
que surgen de los planes de igualdad”



DURANT EL 2012

3. 23 de novembre de 2012: conferència 
“Violència psicològica contra la dona: de 
la influència a la dominació” impartida 
pel Dr. Álvaro Rodríguez Carballeira, 
Catedràtic de Psicologia Social de la 
Universitat de Barcelona i director d’un 
grup de recerca que estudia 
principalment la psicologia de laprincipalment la psicologia de la 
influència, l'assetjament i la violència, 
especialment en el camp de la parella, 
l'entorn laboral (mobbing) grupall entorn laboral (mobbing), grupal
(sectes) i terrorista.“ 



DURANT EL 2013

1. Del 25 de febrer al 15 de març: exposició 
“Una literatura pròpia, dones escriptores”

2. Desenvolupament de l’eix 9 del II pla 
d'igualtat d'oportunitats entre dones id igualtat d oportunitats entre dones i 
homes de la UB que consisteix en la 
Promoció de les relacions externes
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