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DEL 26 DE 

FEBRER AL 

19 DE MARÇ 

DE 2015

“POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE GÈNERE”

Observatori de la Igualtat de la URV us convida a la 8ena Setmana per la Igualtat, que subratlla el dret 
universal a la igualtat entre els homes i les dones i posa en relleu les aportacions de les dones al 
coneixement científic i els avenços tecnològics. La 8ena edició d’aquestes jornades formatives se centren 
en l’adquisició de coneixements relacionats amb la introducció de la perspectiva de gènere en les polí-
tiques públiques. Un curs interdisciplinari per a tots els estudis de la URV i obert al públic extern.

Dijous 26 de febrer                    De 15 a 18h
Aula 304, Campus Catalunya
                                                                                               

“Polítiques públiques d’igualtat 
de gènere en l’àmbit municipal: 
evolució i actualitat”

a càrrec de la Dra. Mònica Gelambí, 
directora d’Antena Gender Consulting   

Dijous 5 de març                         De 17 a 19h
Sala de Juntes, Campus Catalunya
                                                                                               

Acte de reconeixement a la defensa 
dels drets de les dones

a càrrec de Dra. María Sainz Martín, 
cap del Servei de Medicina Preventiva del Hospital 

Clínico San Carlos de Madrid i presidenta de la 
Asociación de Educación para la Salud (ADEPS) 

“Las asociaciones de mujeres son valores 
del buen gobierno en democracia”

Lliurament de la Distinció Maria Antònia 
Ferrer i Bosch

amb la participació del Dr. Josep Anton Ferré, 
rector de la URV

Dijous 12 de març                           De 15 a 18h
Aula 304, Campus Catalunya
                                                                                               

“Las políticas públicas y leyes de 
igualdad en el ordenamiento 
jurídico español”

a càrrec de la Dra. Noelia Igareda, professora de Filosofia 
del Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona   

Dijous 19 de març                     De 15 a 18h
Aula 304, Campus Catalunya
                                                                                               

“Las políticas públicas en materia 
de violencia de género”

a càrrec de la Dra. Encarna Bodelón, professora de Filosofia 
del Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona

Adreçat a: la comunitat 
URV i persones externes 

Reconeixement de la 
formació: obtenció d’un 
certificat per l’assistència 
al 75% de les sessions

La 8ena Setmana per 
la Igualtat és gratuïta

Inscripció en línia a: 
www.urv.cat/igualtat/
setmanaigualtat.html

            Data límit: 
           26 de febrer

Inscripcions

Del 12 març al 5 d’abril         
Museu Molí de les Tres Eres, Cambrils

Exposició Dones i Arquitectura
produïda per  l’ Observatori de la Igualtat de la URV

Activitat recomanada

Organitza


