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II SETMANA DE LA IGUALTAT: Homes i dones en la ciència i el 
coneixement, 2009 

Descarregar: 

*TRIPTIC 

*CARTELL 

*CV PONENTS 

 
L'Observatori  de  la  Igualtat  de  la  URV  us  convida  a  aquesta  segona  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 (Tarragona, 1926). Tenim la voluntat que el 
curs  sigui  d'interès  transversal  i  interdisciplinari  per  els  diferents  estudis  de  grau  i 
postgrau  de  la  URV  i,  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 

 

II Setmana per la igualtat: Homes i dones en la ciència i el coneixement 

1'5 Crèdits de lliure elecció 

 

Programa: 

Dilluns 2 març. De 16 a 19 hores. Sala de Graus, FCJ, Campus Catalunya.  

 "Les  dones  i  el  treball  a  la  Grècia  antiga".  Dra.  Dolors  Molas,  professora 
d'Història  Antiga  a  la  UB  i  directora  de  l'Institut  d'Estudis  de  les  Dones  i  el 
Gènere.  
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 Presentació de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de les Dones i el Gènere i del 
Màster Interuniversitari en Estudis de  les Dones, Gènere  i Ciutadania, a càrrec 
de la Dra. Joana Zaragoza, professora URV. 

 Presentació i  inauguració  de  la  mostra  “Resistents  i  deportades”,  Campus 
Catalunya (oberta fins a l’ 1 d’abril), a càrrec de Sra. Rosa Toran, Presidenta de 
la Associació Amical Mauthausen i deL Dr. Joan M. Thomàs, professor d’Història 
Contemporània a la URV.  

Dimecres  4  març.  De  16  a  19  hores.  Sala  de  Graus,  Escola  Tècnica  i  Superior 
d’Enginyeria, ETSE.  

 “Masculí  i femení: ens fan o ens fem?”. Dra. Elena Simón. Membre del Centre 
d’Estudis de la Dona, Universitat d’Alacant. 

 Inauguració de  l’exposició bibliogràfica “Veus de  la Igualtat”, UPF.  A càrrec de 
la  Dra.  Elisabeth  Russell,  GRÈC.  Biblioteca  Campus  Sescelades  (fins  al  25  de 
maig). 

Dijous  5  març.   De  16  a  19  hores.  Sala  de  Graus,  Escola  Tècnica  i  Superior 
d’Enginyeria, ETSE.  

 “Han  fet  ciència  les  dones?  L’activitat  científica  de  les  dones  al  llarg  de 
l’història”.  Dra.  Núria  Solsona. Formadora  del  Programa  de  Coeducació  del 
Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya.  

 Presentació llibre “Mestres, escoles i igualtat entre gèneres”. Col∙lecció Atenea, 
Arola Editors, a càrrec del Sr. Vicent Villena, director dels Serveis Territorials del 
Departament d'Educació a Tarragona (Generalitat de Catalunya),   la Dra. Núria 
Solsona,  experta  en  coeducació,  i  el  Dr.  Àngel  Belzunegui,  professor  de 
Sociologia de la URV (i co‐autor del llibre).  

 Inauguració  de  l’exposició  "Veïnes,  ciutadanes",  Institut  Català  de  les Dones. 
Hall d'entrada Facultat Ciències Educació i Psicologia. (fins el 2 d’abril).        

Dimarts  10 març. De  16  a  19 hores. Aula Magna,  Facultat  Ciències  Econòmiques  i 
Empresarials, Campus Bellissens, Reus.  

 Taller  “Les dones  com  agents de  transformació  social”  (Institut Català de  les 
Dones), a càrrec de la Sra. Meritxell Ferré, historiadora de la URV. 

 Presentació  de  la  Direcció  General  d’Igualtat  d’Oportunitats,  Generalitat  de 
Catalunya, a càrrec de Sr. Josep M. Solanes Segura, Director dels ST de Treball. 

 Inauguració de l’exposició “Dones d’empresa”, ICD. Hall d'entrada FCEE. (fins el 
26 de març)  

Dimecres 11 març. De 16 a 19 hores. AULA MAGNA, Campus Catalunya. 

 "2009: Any de  la Ciència,  l’Humanisme  i  l’Astronomia a  la URV",  càrrec de Dr. 
Manel Sanromà, professor de Matemàtica aplicada de la URV. 

 “L’altra  meitat  del  cel.  Dones  astrònomes”.  Presentació  del  calendari 
“Astrònomes  que  van  fer  història”  (Projecte  "Ella  és  una  astrònoma  AIA‐IYA 



 3

2009  en  col.laboració  amb  la  URV),  a  càrrec  de  la  Dra.  Cesca  Figueras, 
professora de Física, UB. 

 Acte  de  reconeixement  a  la  defensa  dels  drets  de  les  dones,  “Distinció Mª 
Antònia Ferrer”, a càrrec de  la Sra. Marta Selva, Presidenta de  l’Institut Català 
de les Dones.  

Us convidem a més (ENTRADA LLIURE I GRATUÏTA) 

  Dimarts 3 març de 16 a 18 hores. Sala Graus, FCJ. L’Ajuntament de Tarragona 
organitza  un  acte  de  projecció  de pel∙lícula  "50 anys  de  la  píndola" +  debat 
conduït per la Dra. Rosa Queral,  dins de les seves activitats de celebració del 8 
de març, Dia de les Dones.   

 Dijous  5  de  març,  19  hores.  Sala  de  Graus,  FCJ.  Xerrada:  "Dones  i  crisi: 
doblement  perjudicades",  a  càrrec  de  la  Dra.  Coral  Cuadrada,  professora 
d'Història de les Dones, URV. Organitza:Cau de Llunes (AFRT). 

 Dilluns 9 de març. PROGRAMA RADIOFÒNIC de 12 a 12.30 h. "Un cafè per  la 
igualtat", conduït per la periodista Yolanda García, Tarragona Ràdio. 

  Dimecres 11 març, 20 hores, Casa Canals (Part Alta): Presentació  llibre /Maria 
Aurèlia Capmany. Escriure la vida en femení/ (Col.lecció Atenea, Arola editors), 
de  la  Dra. Montserrat  Palau.   La  presentació  anirà  a  càrrec  de  la  Sra. Marta 
Selva, presidenta de  l'Institut  català de  les dones,  i  la Dra. Montserrat Duch, 
directora de la col.lecció Atenea. Hi intervindran, amb una lectura de textos de 
Maria Aurèlia Capmany, Txus Garcia, directora de l'empresa de creació i gestió 
cultural Katalitza.com,  i Rosa M. Rossell,  regidora  i coordinadora de  l'Àrea de 
Cultura, Patrimoni i Ensenyament de l'Ajuntament de Tarragona.    

 Exposició  “Les  fotògrafes  pioneres  de  Catalunya”,  Escola  de  Turisme  de 
Vilaseca, Hall d'entrada. 27 gener al 26 d’abril. 

                                                               

PER A MÉS INFORMACIÓ:    

Observatori de la Igualtat 

Edifici del Rectorat. c/Escorxador,  s/n 

43003, Tarragona.    

Sra. Estela Rodríguez, Tècnica d'Igualtat.

estela.rodriguez@urv.cat 

      
           

 


