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Premis Xarxa Gironina
per a la Reforma Horària

2021

Dimarts 23 de novembre
Auditori del Centre Cultural La Mercè

16.15 h Obertura de portes.

16.30 h Benvinguda a càrrec de M. Àngels Planas Crous, 
regidora de l’Àrea d’Hisenda i Règim Interior.

16.45 h Horaris, ritmes biològics, connectivitat digital i salut. 
Conversa de Sílvia Cóppulo, directora de l’Observatori de 
Lideratge en l’Empresa de la UPF-BSM i Gemma Castaño 
Vinyals investigadora de l’ISGlobal, experta en ritme circa-
diari i els seus efectes sobre la salut.

17.30 h Lliurament de premis.

18.00 h Tancament a càrrec de l’alcaldessa de Girona, 
Marta Madrenas.
Acte inclòs dins la Time Use Week 2021, la setmana dedica-
da a la discussió i l’intercanvi de coneixement i experiències 
al voltant del temps i les polítiques de temps.

Programa

Acte gratuït. Reserva de places obligatòria. Aforament limitat. 
Informació i inscripcions: dalsina@ajgirona.cat / 972 104 316.



 

 

Sílvia Cóppulo és periodista, investiga-
dora i docent. Llicenciada en Psicolo-
gia per la Universitat de Barcelona i 
doctora en Comunicació per Blanquer-
na, Universitat Ramon Llull. 

En l’actualitat dirigeix l’Observatori de 
Lideratge en l’Empresa a la UPF-BSM. 

Fundadora i directora del gabinet de 
comunicació, assessorament, recerca, 
formació i producció audiovisual 
Espais de Comunicació Social (ECOS). 

Docent a diverses escoles i universi-
tats en els àmbits de la comunicació, 
habilitats directives i lideratge. 
Recentment ha publicat Com liderar 
en temps de crisi Covid-19 presencial-
ment i en remot. Dirigeix i presenta a 
Catalunya Ràdio la dotzena tempora-
da d’entrevistes personals El divan. 
Col·labora com a articulista a El Perió-
dico de Cataluña i al portal català 
Comunicació21.

Gemma Castaño Vinyals pertany a 
l’equip de recerca de l’ISGlobal, 
centrat en la disrupció del ritme 
circadiari i la cronobiologia. Ha 
participat en diversos estudis sobre 
la influència de les hores dels àpats, 
el dormir i l’activitat física en relació 
amb el càncer de mama i pròstata; 
sobre els efectes sobre la salut de la 
disrupció del ritme circadiari a causa 
del treball en torns de nit, i més 
recentment, sobre les alteracions en 
la salut cardiovascular, la salut 
cardiometabòlica i l’envelliment a 
causa de les hores de treball 
inusuals.

És llicenciada en Ciències Ambientals 
(UAB) i va realitzar el seu doctorat a la 
UPF dins el programa de Ciències de 
la Salut i de la Vida, amb estades a la 
Universitat de Califòrnia San Francis-
co, a la Universitat de Cincinnati i a 
l’Institute for Risk Assessment Scien-
ces de la Universitat d’Utrecht. El 
2009 va participar en el workshop 
sobre treball per torns per disrupció 
del ritme circadiari i càncer organitzat 
per l’Agència Internacional sobre 
Càncer de l’Organització Mundial de 
la Salut.

Gemma 
Castaño Viñals

Sílvia Cóppulo


