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Observatori de la Igualtat de la URV us convida a aquesta quarta 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 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

Inscripció

Reconeixement de crèdits lliures per a
alumnat de 1r i 2n Cicle: 2 crèdits
https://wis.si.urv.es/activitat/ConCreLliure/Pre-inscipcio.asp

Reconeixement de crèdit per a alumnat
de Grau (pendent de confirmació): 1 crèdit
Servei de Gestió de l’Extensió Universitària

Av. Països Catalans, 5-7, 43007 Tarragona
Tel. 977 25 65 81
del 21 de febrer al 7 de març

Preu de l’activitat:
amb reconeixement de crèdits: 25€
sense reconeixement de crèdits: 20€
aliens a la URV: 25€

Codi de l’activitat: 851182

Col·laboren:
ICD- Institut Català de les Dones

Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad

Grup de recerca GREC, URV

Ajuntament de TarragonaCampus Catalunya (Tarragona)
Av. Catalunya, 35

Campus Sescelades (Tarragona)
Av. Països Catalans, 26

Campus Bellissens (Reus)
Av. Universitat, 1



Dimarts, 8 de març
De  12:30h a 14:30h

Aula Magna
Campus Catalunya

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

Dimecres, 9 de març
De 16h a 19h

Sala de Graus
Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria

“Transformar la 
masculinitat masclista.”
Conferència i taller
a càrrec del col·lectiu:
AHIGE (Homes Igualitaris)

Inauguració de 
l’exposició 
“Amb A d’Astrònomes”

“Gènere i teoria crítica”.
a càrrec de:
Dra. Rosa Cobo,
professora de Sociologia
a la Universidade da Coruña

Dijous 10 de març
De 16 a 19h

Aula 502
Campus Catalunya

“La producció audiovisual 
té gènere.”
Conferència i taller
a càrrec de:
Sra. Alba Sotorra,
documentalista i membre de
l’ACA (Associació de Creadores
Audiovisuals)

Inauguració de 
l’exposició
“Quin temps tenim?”

Dilluns 14 de març
De 16 a 19h

Aula 304
Campus Catalunya

Dimarts 15 de març
De 16 a 19h

Sala de Graus
Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria

Dimecres 16 de març
De 16h a 19h

Sala de Graus
Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria

“Coeducar és educar per 
la pau i la salut”
Conferència
a càrrec de:
Dra. Elena Simón,
professora de secundària,
catedràtica de francès i llicenciada
en filologia moderna

Inauguració de 
l’exposició
“Desmuntant mites”

“La perspectiva de 
gènere en l’investigació
i la seva aplicació en la
vida sanitària.”
Conferència
a càrrec de:
Dra. Ma Teresa Ruiz,
catedràtica de medicina 
preventiva i salut pública
de la Universitat d’Alacant

Presentació del llibre
Pierre Curie, 
de Marie Curie
a càrrec de:
Dra. Carme Aguilar,
professora de la Facultat de
Química de la URV
Dra. Maria Bargalló,
vicerectora d’Estudiants i de
Comunitat Universitària 
de la URV

“Dones i ciberfeminisme.”
Conferència i taller
a càrrec del col·lectiu:
Dones en Xarxa

Dijous 17 de març
De 16h a 19h

Aula 502
Campus Catalunya

“El sostre de vidre a les
universitats espanyoles.”
Conferència i taller
a càrrec de:
Dra. Catalina Lara,
professora de Bioquímica i Biologia 
Molecular de la Universitat de Sevilla

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

Amb A d’astrònomes
produïda el 2009 en motiu de
l’Any Internacional de 
l’Astronomia

Violència masclista
en la parella: 
desmuntem mites?
produïda per l’Institut
Català de la Dona (ICD)

Quin temps tenim?
L’organització de la
vida quotidiana.
produïda per l’Institut
Català de la Dona (ICD)

Veïnes, ciutadanes.
produïda per l’Institut
Català de la Dona (ICD)

Del 7 de març al 14 d’abril

De l’1 de març a l’11 d’abril

De l’1 de març a l’11 d’abril

De l’1 de març a l’11 d’abril

Campus Sescelades

Vestíbul de l’Escola 
Tècnica Superior
d’Enginyeria Química

Campus Sescelades

Biblioteca de la Facultat 
de Ciències de l’Educació
i Psicologia

Campus Catalunya

Segon pis de l’aulari

Campus Bellissens

Vestíbul de la Facultat 
de Ciències Econòmiques 
i Empresarials


