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REPENSAR L’ECONOMIA
I ELS TREBALLS DES DE
L’EXPERIÈNCIA
DE LES DONES

FUNDACIÓ SURT

SURT va néixer al 1993 a Barcelona com una associació sense ànim de lucre, amb
l’objectiu de facilitar el procés d’incorporació de les dones al mercat de treball,
especialment d’aquelles que, per raons del context social i cultural i també personal,
es troben en situacions de major vulnerabilitat. Al 2007, l’Associació es constitueix com
a Fundació Privada.

Com a objectiu global, el treball realitzat per SURT posa l’èmfasi en la importància que
té, per a poder realitzar amb èxit el procés d’incorporació sociolaboral, el desenvolupament
de les capacitats i recursos personals dins d’un projecte laboral i vital global. D’aquesta
manera s’afavoreix un desenvolupament integral en el qual les dones són subjectes
actius, protagonistes i decisòries en la definició i execució del propi projecte professional.

I ho fem des d’un enfocament constructivista, on l’aprenentatge es planteja en termes
d’adquisició de capacitats; des de la perspectiva de gènere, la qual cosa significa
valorar les experiències i els aprenentatges específics de les dones com a significatius
i transferibles al context laboral; i amb una metodologia basada en un enfocament de
competències.
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Benvinguda i recepció de materials

Inauguració de les Jornades
A càrrec de la Sra. Sara Berbel, Directora General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball,
Generalitat de Catalunya.

Presentació de la Fundació SURT
A càrrec de la Sra. Fina Rubio, Presidenta.

Passi de Vídeo: “SURT: La nostra tasca és fer visible l’invisible”

Pausa - Cafè

Taula Rodona: “L’EXPERIÈNCIA DE LES DONES”
Introducció i moderació a càrrec de la Sra. Imma Moraleda, Presidenta Delegada de
l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.
Participaran:
Una representant del grup de dones emprenedores; una representant del grup de
mediadores interculturals; una representant del grup de dones amb perfils alts, i una
representant del grup d’alta vulnerabilitat.

9.30

10:00

10:15

11:00

11:30

12:00

Dinar (Pica-Pica) a la Fundació SURT

Conferència: “REPENSAR L’ECONOMIA I ELS TREBALLS DES DE L’EXPERIÈNCIA DE
LES DONES”
Introducció i moderació a càrrec de la Sra. Carme Porta, Secretària de Polítiques
Familiars i Drets de Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
Participaran:
La Sra. Teresa Torns, Doctora en Sociologia per la Universitat de Deusto. Professora
Titular adscrita al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB)
La Sra. Cristina Carrasco, Doctora en Economia per la Universitat de Barcelona (UB).
Professora Titular en el Departament de Teoria Econòmica.
La Sra. Sònia Parella, Doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). Professora Agregada en el Departament de Sociologia.

Cloenda
A càrrec de la Sra. Marta Selva, Presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), de
la Generalitat de Catalunya.

DATA: Dimecres, 13 de maig de 2009
LLOC: Museu Marítim, Avda. de les Drassanes, s/n, Barcelona
DINAR: Guàrdia, núm.14, baixos, Barcelona

14:00

16:00

18:00

L’actual crisi econòmica està posant damunt la taula els límits dels models econòmics
existents per poder donar resposta a les necessitats humanes, en totes les seves dimensions.
Les reflexions fetes des del feminisme sobre els treballs i l’economia, obre les portes a
un nou paradigma que col·loca la vida humana com eix central al voltant del qual han
de girar totes les activitats, incloses les econòmiques i productives. Des d’aquesta
experiència, la de les dones, els temps i els treballs en la vida quotidiana es miren amb
altres ulls i es resignifiquen des d’una visió holística que integra producció i reproducció
en un únic cicle vital interdepenent.

En aquestes Jornades, volem compartir reflexions i propostes, conceptes i experiències
vitals, per mirar amb ulls de dones el present i el futur dels treballs, de l’economia i la
societat. Per mirar, en definitiva, el present i el futur d’una vida humana habitable.
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INSCRIPCIONS: per email: comunicacio@surt.org
per telèfon: 93 342 83 80
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