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Accions d'extensió de Primavera 

 

8 y 9 d’abril.- Seminari de DRETS HUMANS  

Atenent a la Declaració Universal de Drets Humans, el seu 

Preàmbul: 

Considerant que la llibertat, la justícia i la pau en el món 
tenen per base el reconeixement de la dignitat inherent i dels 
drets iguals i inalienables de tots els membres de la família 
humana. 

 
7  de maig.- LA DIETA MEDITERRÀNIA, contribució 

de la Gastronomia al equilibri de la Salut  

El potent paper que té la nutrició en la prevenció de les 

malalties i concretament de la malaltia cardiovascular està 

sent cada vegada més reconegut en l'àmbit de les Ciències 

de la Salut. Però al mateix temps forma part de l'excel·lència 

gastronòmica, així que la nostra cuina ha esdevingut 

l'emblema de la restauració universal. 

 

 

Accions Universitat d'Estiu 

 

17 de juny.-  Seminari - Col·loqui:  ECONOMIA i 

EMPRENEDORIA SOCIAL:  

L'emprenedoria social combina el flux d'efectiu normal d'una 

empresa, amb la passió i la missió d'una empresa poc 

lucrativa, però rendible, per tal de crear enfocaments 

sostenibles als problemes més grans del món. D’una 

empresa social es pot viure i al mateix temps ajudar a altres. 

 

7 al 11 de juliol.- Seminari i EXPOSICIÓ sobre la 

MEMÒRIA HISTÒRICA 

 Exposició: ELS PAPERS DE SALAMANCA 

 Taula Rodona: Memòria Històrica 

 Exposició - Diada de portes obertes: la MAÇONERIA, 

entitat civil Universal amb seu a les Comarques  

Gironines que pretén el progrés de l'home. 

Amb la col·laboració de la Fundació Nous Horitzons i la 

Fundació Ferrer i Guardia 

 

16 de setembre.- Seminari: GESTIÓ i INNOVACIÓ 

EN NÀUTICA i PORTS ESPORTIUS 

Eines i coneixement per millorar i optimitzar la gestió de ports i 

les empreses del sector 

 

30 de setembre.- Seminari: L'ASSETJAMENT 

SOCIAL, Mobbing, Bullying  Femalgender  

L'assetjament de gènere i violència domèstica. 

 

 

Activitats d'extensió Tardor 

 

21 d’octubre.- Conferencia: LA COMUNICACIÓ 

INTEGRAL EN LES ORGANITZACIONS i la  

Responsabilitat Social 

La comunicació organitzativa tindrà com a objectiu ajudar a 

l'organització (empreses, comerços, oficines, administracions 

públiques) a reforçar el seu valor a través d'una sèrie de 

polítiques i estratègies que millorin la seva imatge i la relació 

amb els públics d'interès. 

 

11 de novembre: Seminari: UTILITZACIÓ DEL 
SOFTWARE LLIURE I POSICIONAMENT DE MARCA 
«Software lliure»  es el programa que respecta la llibertat dels 

usuaris i la comunitat, significa que els usuaris tenen la 

llibertat d'executar, copiar, distribuir, estudiar, canviar i millorar 

el programa. Un programa es pot personalitzar segons les 

seves necessitats. 
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