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Distinció Maria Antònia Ferrer, 2008 
 

 
La distingida, Berta Ramos, amb l’historiadora que dóna nom al premi, Maria Antònia Ferrer 

 
Mesures 1.4 i 1.5 del Pla d’Igualtat. Acte de reconeixement a la persona o entitat de 
la societat civil i al centre, grup o departament de la URV, que s’hagi distingit per la 
defensa dels drets de les dones. 
 

Presentació 
 
La  igualtat  d’oportunitats  entre  les  dones  i  els  homes  no  s’aconsegueix  només 
mitjançant  el  coneixement  i  l’aplicació  de  les  lleis.  Es  constata  dia  a  dia  que 
persisteixen actituds discriminatòries, normes pautades, hàbits socials  i culturals molt 
arrelats,  que  impedeixen  que  aquest  principi  bàsic  d’igualtat  es  dugui  a  la  pràctica 
satisfactòriament. Per tot això, segueixen sent necessaris actes de reconeixement que 
facin visibles les aportacions de les dones en la defensa dels seus drets i en la promoció 
del coneixement sobre les persistents desigualtats i discriminacions. 
 
És per això que  la Universitat Rovira  i Virgili, preveu dues mesures:  les mesures 1.4  i 
1.5 del Pla d’Igualtat entre els homes i les dones (2007‐2010), que consisteixen en la 
celebració d’un acte de reconeixement a  la persona o entitat de  la societat civil  i/o 
departament o centre de  l’àmbit de  la URV que s’hagi destacat per  la defensa dels 
drets  de  les  dones.  En  concret,  amb  l’eix  1  d’aquest  pla  es  preveuen  una  sèrie  de 
mesures  dirigides  a  visibilitzar  el  sexisme  existent,  a  sensibilitzar  i  a  crear  un  estat 
d’opinió  favorable  a  la  igualtat  d’oportunitats  entre  homes  i  dones.  El  sexisme 
contravé  els  principis  de  llibertat,  democràcia,  justícia,  igualtat  i  solidaritat  que 
regeixen la nostra universitat. El reconeixement que la nostra comunitat forma part del 
problema ens impulsa a assumir la responsabilitat d’aportar solucions. En aquest sentit 
ens sumem a una de les línies del V Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de 
dones de l’Institut Català de les Dones a Catalunya. Aquest Pla treballa en  la  línia de 
fer possible el reconeixement de les experiències de les dones en tots els àmbits i vol 
promoure un canvi cultural que propiciï una nova manera d’entendre el pacte social 
entre dones i homes. Es per això que s’incideix en mesures de sensibilització, formació 
i recerca i coneixement de la realitat; i s’implica de forma especial als agents educatius, 
culturals i transmissors de valors. 
 
 
L’Observatori  de  la  Igualtat  fa  seu  aquest  objectiu  i  treballa  per materialitzar‐lo  en 
l’àmbit de  la URV. Es per això que hem considerat necessari que una de  les accions a 
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implementar havia de  ser donar‐li  forma a  l’acte de  reconeixement previst en el Pla 
d’Igualtat.  Creiem  en  la  importància  de  la  visibilització  de  les  dones  i  de  les  seves 
aportacions a la millora de la societat. Es amb aquest objectiu que hem volgut posar‐li 
un nom a la distinció que volem instaurar. 
 
Amb el lliurament d’aquesta distinció es vol continuar sensibilitzant sobre la necessitat 
de seguir treballant per eliminar les desigualtats existents i destacar la contribució que 
alguns membres de la comunitat universitària han fet per la igualtat entre els homes i 
les dones. 
 
La  distinció  duu  el  nom  de  la  Dra.  M.  Antònia  Ferrer  i  Bosch  (Tarragona,1926). 
Buscàvem una persona de Tarragona que estigués caracteritzada per la seva vinculació 
amb  la  universitat  i  per  haver  desenvolupat  diferents  iniciatives  que  promovien  el 
coneixement en  la ciutat de Tarragona (és una dona amb una  important dimensió de 
transferència de  coneixement  i molt  vinculada  a  la  vida  acadèmica  i  científica de  la 
universitat). M.  Antònia  Ferrer  es  va  llicenciar  el  1949  en  Filosofia  i  Lletres  per  la 
Universitat de Barcelona. El 1976 es va doctorar en Història per la mateixa universitat, 
de la que va ser professora titular fins a la jubilació. La seva línia d’investigació ha estat 
principalment sobre el món contemporani, sobre pensament  i societat, sobre  la qual 
ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades i comunicacions presentades 
en  congressos. Per M. Antònia Ferrer Bosch, Tarragona  sempre ha estat un punt de 
referència en els  seus estudis  i publicacions,  la  seva  recerca  s’ha adreçat a  conèixer 
l’univers  imaginari  que  regia  la  societat  clàssica. Un  cop  jubilada,  ha  dedicat  el  seu 
temps  a  recuperar  el  llegat  cultural  de  Tarragona,  sobretot  del món  romà.  En  són 
exemple  els  llibres  Context  europeu  de  la  Reial  Societat  Arqueològica  (Tarragona, 
1994), Tàrraco: Mitologia  i cultura religiosa (Tarragona, 1997)  i Bacus dels ritus  i dels 
rostres  (Tarragona,  2001),  o  el  més  actual  Història  de  Tarragona,  una  ciutat 
mediterrània, publicat per la Editorial Arola al 2006.  
 
El consell assessor de  l’Observatori de  la Igualtat  i diverses entitats de  la societat civil 
faran  propostes  de  qui  reuneixin  els  requisits  establerts  en  cada  convocatòria.  El 
consell es compromet per aquesta causa a donar difusió entre la societat civil i implicar 
a més agents en la realització de propostes, polítiques, mesures o recerques que donin 
recolzament a la tasca de les dones a la societat i materialitzin els seus drets amb la fi 
d’arribar a una societat més justa i igualitària.  
 

BASES 
 
1.  Amb  aquesta  distinció  es  vol  reconèixer  les  persones,  entitats,  institucions  o 
col∙lectius de la societat civil i del món acadèmic per la seva tasca en la visibilització de 
mesures que comportin la defensa dels drets de les dones. 
2. La distinció consistirà en un guardó en la que es visibilitzi la causa del nomenament i 
la voluntat de  la URV  i de  l’Observatori de  la Igualtat en recolzar  les  iniciatives preses 
en aquest sentit. 
3.  Les  propostes  es  tramitaran  a  traves  de  la  oficina  de  l’Observatori  de  la  Igualtat 
(carrer Escorxador, s/n, 43003) a través de l’imprès que serà facilitat en la mateixa seu. 
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4. La distinció s’atorgarà per majoria de vots. Si algun dels membres no pogués assistir 
a la reunió, podrà emetre el seu vot per escrit i trametre’l, certificat, a la Presidenta. 
5.  Les  entitats  o  persones  físiques  que  poden  rebre  la  distinció  hauran  d’estar 
vinculades a  la província de Tarragona, tenint  la seva seu en qualsevol ciutat o poble 
de la zona esmentada 
 

RESOLUCIÓ 
 
D’entre les candidatures presentades, el jurat ha decidit atorgar la Distinció M. Antònia 
Ferrer  i  Bosch  de  l’any  2009  a  la  Sra.  Berta  Ramos,  membre  del  Gabinet  de 
Comunicació  de  la URV. D’entre  els mèrits  de  la  distingida,  el  jurat  vol  destacar  el 
compromís  amb  la  defensa  dels  drets  de  les  dones  al  llarg  de  la  seva  trajectòria 
personal i professional. 
 
 
L'ACTE DE L'ATORGAMENT DE LA DISTINCIÓ TINDRÀ LLOC L'11 DE MARÇ DE 2009 A 
L'AULA MAGNA DEL CAMPUS CATALUNYA, 18.00h. 
 
* Recull de premsa: 

Acte 2009 "Distinció per la Igualtat", Notícia publicada a El Punt, 12 març 2009. 


