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Observatori de la Igualtat de la URV us convida a aquesta cinquena jornada, que subratlla el dret
universal a la igualtat entre els homes i les dones, posant en relleu les aportacions de les dones

 al coneixement científic i els avenços tècnics. Coneixerem com és la situació actual de les dones en les 
organitzacions productores de coneixement i de ciència, és a dir, les universitats i centres de recerca. 
Revisarem les garanties de funcionament coeducador de les institucions educatives, aprofundint en les 
iniciatives polítiques i científiques que existeixen en el marc universitari per corregir les desigualtats 
existents. A més a més, identificarem com són les relacions entre els gèneres, entre els homes i les dones 
en les societats contemporànies.

La nostra Setmana de la Igualtat celebra la jornada 

del 8 de març, Dia de les Dones, i en aquest sentit 

volem fer un acte de reconeixement a la persona o

entitat de la societat civil i/o de la URV 

que s’hagi distingit per la defensa dels drets 

de les dones. Aquesta distinció duu el nom 

de la Dra. Maria Antònia Ferrer i Bosch 

(Tarragona, 1926)

Tenim la voluntat que el curs sigui d’interès

transversal i interdistciplinari per als diferents

estudis de grau i postgrau de la URV i que, d’aquesta 

forma, esdevingui un element formatiu per a un 

important nombre d’estudiants, conscients de viure en 

una societat que vol ser més justa i igualitària.

Us convidem a participar-hi.

Dra. Inma Pastor,
Directora de l’Observatori de la Igualtat
i delegada del Rector
per als temes d’igualtat efectiva entre homes i dones
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www.urv.cat/igualtat

Inscripcions
del 20 de febrer al 2 de març

Reconeixement de crèdits lliures per 
l’alumnat de 1r i 2n Cicle: 2,5 crèdits
https://wis.si.urv.es/activitats/ConCreLliure/Pre-Inscripcio.asp 
Codi de l’activitat: 851193
Preu de l’activitat:
amb reconeixement de crèdits: 30€
sense reconeixement de crèdits: 25€
aliens a la URV: 50€

Reconeixement com Activitats Universitàries 
Reconegudes per l’alumnat de Grau: 1 crèdit
https://wis.si.urv.es/activitats_AUR/ConCreLliure/Pre-Inscripcio.asp 
Codi de l’activitat: 2110002
Preu de l’activitat:
amb reconeixement de crèdits: 30€

Observatori de la Igualtat
Av. Catalunya, 35, 43002 Tarragona
Tel. 977 25 61 93

Col·laboren:

ICD- Institut Català de les Dones

Instituto de la Mujer

Causa Morada

Campus Catalunya (Tarragona)
Av. Catalunya, 35

 

 

Campus Bellissens (Reus)
Av. Universitat, 1

 
  

Per amor a la ciutat. Recerques feministes

Fondo Social Europeo

Consell Comarcal del Montsià

Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Unidad de Mujeres y Ciencia



“Gènere, nous horitzons
 i els reptes del món 
global” 
a càrrec de:
Dra. Mary Nash, 
catedràtica d’Història
Contemporània de la 
Universitat de Barcelona

“Dones de Torreforta: 
recerca documental”.
a càrrec de:
Sres. Carla Bisart, Noèlia Bonet 
i Sònia García del projecte de 
Recerca Per amor a la ciutat:
recerques feministes 

“Perspectiva de les dones i
anàlisi d’impacte de gènere 
a les corporacions, un valor
emergent.”
a càrrec de:
Sra. Àngels Gensana, 
Area de Planificació i Seguiment
del Pla d’Actuació del Govern (ICD)

Dimarts 20 de març
De 16:00 a 19:30h

Sala de Graus
Campus Catalunya

“Gènere i mitjans 
de comunicació”
a càrrec de:
Dra. Dolors Comas d’Argemir,
Consell Audiovisual de Catalunya
Sra. Núria Balada,
Directora del Institut Catala 
de les Dones
Dr. Josetxo Cerdan,
professor de comunicació
de la URV

“Urbanisme amb 
perspectiva de gènere.”
a càrrec de:
Dra. Zaida Muxí,
professora de la universitat
Politècnica de Catalunya
  

“TIC y mujeres ¿Una 
interacción sostenible?”
a càrrec de:
Dra. Annachiara del Prete,
professora de Pedagogia 
de la URV

“Els sabers de les 
dones: herbes i salut.”
a càrrec de:
Sra. Àngels Castellà,
Coordinadora del SIAD
del Consell Comarcal
del Montsià

Presentació del llibre
In/dependents: dones
i projectes nacionals
a càrrec de:
Dra. Laia Climent,
professora de la 
Universitat Jaume I
Sra. Agnès Toda i 
Dra. Montserrat Palau,
Editores del llibre
“La situación de las 
mujeres en la ciencia”
a càrrec de:
Sra. Inés Sánchez de Madariaga
Directora de la unidad de mujeres y ciencia

 

Exposicions inaugurades durant la Setmana i presents durant tot el mes:

Les dones en els orígens 
de Torreforta 
produïda per Causa Morada 

produïda per l’Observatori de 
la Igualtat

Els sabers de les  dones 
del Montsià: Els sabers 
relacionats amb la cura 
de la salut
produïda pel Consell Comarcal 
del Montsià 

De l’1 al 31 de març

De l’1 al 29 de març 

Del 14 de març al 4 d’abril

Campus Catalunya

Primera planta del CRAI

Campus Bellissens

Vestíbul de l’Escola 
Tècnica Superior
d’Arquitectura 

Campus Catalunya

Segon pis de l’aulari

Inauguració de 
l’exposició: 
Les dones en els
orígens de Torreforta
a càrrec de:
Causa Morada

Acte de reconeixement
a la defensa dels drets
de les dones.
Entrega de la Distinció
“M. Antònia Ferrer
i Bosch”.
amb la participació de:
Dr. Francesc Xavier Grau,
rector de la URV

Inauguració de 
l’exposició
“Els sabers de les 
dones del Montsià:
els sabers relacionats
amb la cura de salut”

Pioneres de la Ciència 

“Les noves Barbies:
una reflexió sobre les dones.”
a càrrec de:
Sra. Dolors Aldama,
Artista Plàstica

Inauguració de 
l’exposició
“Pioneres de la ciència”

Dilluns 19 de març
De 16 a 19h

Sala de Graus
Campus Catalunya

Dimecres 21 de març
De 16 a 19h

Sala de Juntes
Campus Catalunya

Dilluns 12 de març
De 16 a 19h

Aula 304
Campus Catalunya

Dimecres 7 de març
De 12 a 15h

Aula Magna
Campus Catalunya

Dimarts 6 de març
De 16 a 19h

Sala de Graus
Campus Catalunya

Dimecres 14 de març
De 16:00 a 19:30h

Sala de Juntes
Campus Catalunya

Dimarts 13 de març
De 16 a 19h

Aula 403
Campus Catalunya

 


