
   
   

Dones, ciència i tecnologia al servei de la lluita contra la 

Covid-19. 
Professions visibles i professions invisibles enfront la lluita contra la 

pandèmia 
  

Webinar organitzat per la Comissió de Dones i Igualtat de 

la Intercol·legial, dins del Cicle Dona i Professions Col·legiades 2020 

  
El 25 de novembre "Dia Internacional per la eliminació de la violència envers les dones" les 

dones de la comissió  reafirmem  el nostre clam per la equitat que es recull en el nostre Decàleg,  i 

destaquem  el punt 9  "Actuació davant la violència de gènere". Aquest Decàleg ha estat refrendat 

i assumit per 47 Col·legis i Consells catalans amb el compromís d'actuar contra aquesta xacra 

social. 
  
  

Presentació: Mª Eugènia Gay,  presidenta de l'Associació Intercol·legial 

                     Núria Carrera, Presidenta Comissió de Dones i Igualtat de la 

Intercol·legial 

  

Coordinació: M Cinta Pastor,  Vicedegana del  Col·legi d'Enginyers Graduats i 

Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 

  

"Infermeria davant la pandèmia" 
  

 Dolors Rodríguez,  Infermera i Doctora en Antropologia Social i Cultural a 

la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora a la Facultat de Medicina i 

Ciències de la Salut de la UB. 

  

"Pandèmies dades i estratègies". 

  
 Karina Gibert, Llicenciada i Doctora en Enginyeria informàtica 

especialitzada en Estadística Computacional i Intel·ligencia Artficial també 

és Catedràtica de la UPC,  i vicedegana de presidència per "Igualtat i Ètica del 

Col·legi Oficial en Enginyeria Informàtica 

  

"Enginyeria i material sanitari en situacions d'emergència" 
  

 Mª Cinta Pastor,  Enginyera tècnica en Química  industrial i llicenciada en 

Química, vicedegana del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics 

Industrials de Barcelona. La seva vida professional l'ha dedicat al món de 

l'aigua en totes les seves categories. 

  

Debat 

  
Cloenda a càrrec, M Cinta Pastor,  Vicedegana del  Col·legi d'Enginyers Graduats i 

Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 

  

Es preveu una durada de les ponències de  15 minuts i posterior Debat fins les 

19.30 h 
  
INSCRIPCIONS ON-LINE fent clic AQUÍ 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UpmDevYkQhm1ckalGGUniA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UpmDevYkQhm1ckalGGUniA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UpmDevYkQhm1ckalGGUniA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UpmDevYkQhm1ckalGGUniA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UpmDevYkQhm1ckalGGUniA

