
Campus sesCelades (Tarragona)
·  Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
 Av. Països Catalans, 26
·  Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
 Carretera de Valls, s/n

Campus Bellissens (Reus)
· Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
 Av. Universitat, 1

Campus CenTRe (Tarragona)
·  Facultat de Ciències de Jurídiques
 Av. Catalunya, 35
·  Facultat de Lletres
 Plaça Imperial Tàrraco, 1

Per a més informació: 

Observatori de la Igualtat
Tel. 977 55 84 60
Correu electrònic: observatori.igualtat@urv.cat

Col·laboren:

Grup de recerca GREC
Àrea de Sociologia
Departament de Gestió d’Empreses
Drac Màgic

I SETMANA 
PER LA IGUALTAT:
HOMES I DONES 

A LA UNIVERSITAT

del 3 al 13 de març de 2008

PreSeNTaCIÓ

L’Observatori per la Igualtat entre 
els Homes i les Dones organitza 
la I Setmana per la Igualtat de la 
Universitat Rovira i Virgili, durant la 
qual es realitzaran diverses activitats 
per commemorar el 8 de març, Dia de 
la Dona. L’objectiu de les sessions és 
sensibilitzar la comunitat universitària 
i la societat sobre la necessitat de 
treballar per  eliminar les desigualtats 
que hi ha entre els homes i les 
dones. Al llarg d’aquestes sessions 
es donaran a conèixer les diferents 
actuacions que la Universitat Rovira 
i Virgili du a terme en l’àmbit de la 
igualtat per raó de gènere.

COm realITZar la INSCrIPCIÓ?

Podeu anar a l’adreça www.urv.net, entrar a la intranet, 
introduir el DNI i la contrasenya, entrar a l’oferta de 
crèdits lliures, a elecció i, després, a inscripció i fitxa 
d’inscripció. Per fer la inscripció us demanarà el codi 
de l’activitat, que és  801371.

Després de matricular-vos-hi, heu d’enviar la fitxa 
i el resguard del pagament a qualsevol dels llocs 
següents:

·  Departament de Gestió d’Empreses.
·  Despatxos del professorat de Sociologia de la Fa-

cultat de Ciències Jurídiques.
·  Despatxos del professorat de Sociologia de la Fa-

cultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
·  Despatxos del professorat de Sociologia de la Fa-

cultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.

Preu de les activitats:

· Amb reconeixement de crèdits: 20 euros.
· Sense reconeixement de crèdits: 15 euros.

de la Universitat rovira i virgili



l’Observatori de la igualtat 
també us convida a:

dilluns 3 de març
19 h. Sala de graus de l’ETSE

· Contacontes: “Cuentos que cuentan cosas que está 
bien contar”, a càrrec de Carmen Gutiérrez. 

dijous 6 de març
19.30 h. Llibreria La Rambla

· Presentació del llibre Aigua a genolls, de la Dra. Rosa 
Queralt, professora d’Infermeria de la URV i membre 
del grup de recerca GREC. Una publicació que recu-
pera la memòria de les dones que treballaven en el 
cultiu de l’arròs al delta de l’Ebre. 

 Anirà a càrrec de la Sra. Victòria Pelegrín, regidora de 
Benestar Social i Plans d’Igualtat; la Dra. Dolors Co-
mas, catedràtica d’Antropologia de la URV, i la Dra. 
Montserrat Duch, directora de l’Escola de Postgrau i 
Doctorat de la URV. 

dijous 6 de març
19.30 h. Sala del Sarcòfag d’Hipòlit del Pretori Romà 
(Pl. del Rei, s/n · Tarragona)

· Presentació del llibre Invisibilitat i poder. Cares del 
femení a la Grècia antiga, de la Dra. Joana Zaragoza 
Gras, professora de Filologia de la URV i membre  del 
grup de recerca GREC. Aquest llibre és el tercer vo-
lum de la col·lecció “Atenea”, d’assaig sobre estudis 
de dones, gènere i feminismes. 

 Anirà a càrrec de la Dra. Montserrat Palau, professora 
de Filologia de la URV i membre del grup de recer-
ca GREC, i de la Dra. Montserrat Duch, directora de 
la col·lecció “Atenea” i membre del grup de recerca 
GREC. Hi haurà una lectura de textos misògins de la 
literatura grega, a càrrec del Sr. Marc Oliva.

De 16 a 19 h
Sala de graus de l’ETSE

· Conferència: “La identitat masculina en l’actua-
litat”, a càrrec de la Dra. Marina Subirats, cate-
dràtica de Sociologia de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona.

· Presentació del llibre Dones i homes a la URV. 
Un estudi de les desigualtats per raó de gènere, a 
càrrec de la Dra. Joana Zaragoza, professora de 
Filologia de la URV.

De 16 a 19 h
Aula 208 de la Facultat d’Educació i 
Psicologia

·     Taller per la igualtat.

De 16 a 19 h
Sala de graus de la Facultat 
de Ciències Jurídiques

· Conferència: “El moviment feminista”, a càrrec 
de la Dra. Fina Birulés, catedràtica de Filosofia 
de la Universitat de Barcelona.

· Presentació de l’Observatori de la Igualtat en-
tre els Homes i les Dones de la Universitat Rovi-
ra i Virgili, a càrrec de la Dra. Montserrat Duch, 
directora de l’Escola de Postgrau i Doctorat.

De 16 a 19 h
Aula Magna de la Facultat 
d’Econòmiques

· Conferència: “Repensar la ciutat, els espais pú-
blics i l’arquitectura amb criteris de gènere”, a 
càrrec de la Sra. Anna Bofill, compositora i ar-
quitecta-urbanista.

· Presentació del Pla d’igualtat entre els homes 
i les dones de la Universitat Rovira i Virgili, a 
càrrec de la Dra. Inma Pastor, directora de l’Ob-
servatori de la Igualtat de la URV.

De 16 a 19 h
Aula 208 de la Facultat d’Educació i 
Psicologia

·     Taller per la igualtat.

13 h
Aula Magna de la Facultat 
de Lletres

· Taula rodona: “Dels moviments feministes a 
les polítiques de dones”, amb la participació 
de la Sra. Marta Selva Masoliver, presidenta de 
l’Institut Català de les Dones.

· Entrega de la distinció al grup de recerca GREC 
(Gènere, Raça, Ètnia i Classe) de la URV per la 
seva trajectòria en la defensa dels drets de les 
dones i la promoció de la docència i recerca des 
de la perspectiva de gènere.

dilluns 
3 de març

dimarts 
4 de març

dijous 
6 de març
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13 de març


