
                                
 

 

 

 
GLOBAL WOMEN’S BREAKFAST 2021 

DIA INTERNACIONAL DEL A DONA I LA XIQUETA EN LA CIÈNCIA 

 9 de febrer 2021 | 10 h 
 

A QUI VA DIRIGIT?  
El GWB2021 en la UA, organitzat pel Laboratori de Nanotecnologia Molecular, va dirigit a les dones científiques de 
la UA en particular i, en general, a tota la comunitat universitària, independentment del col·lectiu al qual pertanyen 
(PAS, PDI, PI, alumnat) i a qualsevol persona interessada en la temàtica.  
 
OBJECTIU 
L’objectiu d’aquesta trobada promoguda per la IUPAC és crear un fòrum en el qual dones científiques en diferents 
etapes de les seues carreres puguen informar a tota la comunitat universitària sobre el progrés de la seua carrera i 
explorar juntes oportunitats de desenvolupament professional en la comunitat acadèmica així com en empreses. La 
UA pretén, a més, generar un espai en què tant científiques com científics puguen compartir les seues experiències 
en les interseccions entre investigació i gènere.  
 
PROGRAMA 
 
10 h – 10.20 h. Benvinguda i inauguració del GWB  

 Javier García Martínez, catedràtic del Dept. Química Inorgànica i president electe de la IUPAC 

 Luis Gras García, degà de la Facultat de Ciències de la Universitat d’Alacant 

 Amparo Navarro Faure, rectora de la Universitat d’Alacant 

 
10.20 h – 10.30 h. Situació de las dones científiques a Espanya  
Yolanda Segovia Huertas, delegada d'Igualtat de la Facultat de Ciències de la Universitat d’Alacant  
 
10.30 h – 11.45 h. Proposta de temes a tractar i torn obert de paraula 
Moderen: Noemí Linares Pérez, Elena Serrano Torregrosa, investigadores distingides en el Laboratori de 
Nanotecnologia Molecular del Dept. Química Inorgànica de la UA 
 
11.45 – 12.00 h. Clausura  
 
 
ON: https://web.ua.es/va/vr-transferencia/gwbua2021-global-women-s-breakfast-ua.html  
 
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ: https://tinyurl.com/y3sq5em2 
 
MÉS INFORMACIÓ:  
Pàgina web de la IUPAC: GWBUA2021: Global Women's Breakfast at the University of Alacant  
Pàgina web de la UA: https://web.ua.es/va/vr-transferencia/vicerectorat-de-transferencia-innovacio-i-divulgacio-
cientifica.html                   
Correu de contacte: vr.transferencia@ua.es 
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