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Observatori de la Igualtat de la URV us convida a aquesta sisena 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. Aprofundirem en el disseny, implantació i resultats de 
polítiques d'igualtat en diversos àmbits, com ara l'educació, l'ocupació, els serveis de salut i l’atenció a la 
violència de gènere. Coneixerem la situació de les dones en contextos històrics i geogràfics molt diversos 
i aprofundirem en les polítiques d'igualtat com a eines que poden garantir un millor benestar per al 
conjunt de la població.

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 i Bosch 

(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

Inscripcions

Reconeixement de crèdits lliures per 
l’alumnat de 1r i 2n Cicle: 2,5 crèdits
https://wis.si.urv.es/activitats/ConCreLliure/Pre-Inscripcio.asp 
Codi de l’activitat: 851196
Inscripcions: del 18 de febrer al 4 de març
Preu de l’activitat:
Amb reconeixement de crèdits: 30€
Sense reconeixement de crèdits: 25€
Aliens a la URV: 50€

Reconeixement com Activitats Universitàries 
Reconegudes per l’alumnat de Grau: 1 crèdit
https://wis.si.urv.es/activitats_AUR/ConCreLliure/Pre-Inscripcio.asp 
Codi de l’activitat: 2110003
Inscripcions: del 18 de febrer al 1 de març
Preu de l’activitat:
Amb reconeixement de crèdits: 30€

Observatori de la Igualtat
Av. Catalunya, 35, 43002 Tarragona
Tel. 977 25 61 93

Campus Catalunya (Tarragona)
Av. Catalunya, 35

 

Campus Sescelades (Tarragona)
Facultat de Química
C. Marcel·lí Domingo, s/n
Planta 0, Edifici N4

 

Llocs de realització
2,5
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“Polítiques d’igualtat
en l’àmbit educatiu” 
a càrrec de:
Sra. Amaya Alba i Sra. Sonia 
Sánchez, tècniques d’igualtat

“Polítiques de benestar 
i polítiques d’igualtat”
a càrrec de:
Dra. Judith Astelarra, 
professora èmerita de Sociologia 
de la Universitat Autònoma 
de Barcelona 
 

“Històries”
a càrrec de:
Dra. Isabel Segura, 
historiadora

Dimecres 13 de març
De 16:00 a 19h

Sala de Graus
Campus Catalunya

“Políticas de igualdad
en el empleo”
a càrrec de:
Dra. Capitolina Díaz,
professora de la Universitat
de València, exdirectora 
General para la Igualdad en
el Empleo (2008-10) y 
exdirectora de la Unidad 
Mujeres y Ciencia (2006-08)

“Políticas de igualdad
contra la violencia de 
género”
a càrrec de:
Dr. Miguel Lorente,
professor de la universidad 
de Granada, metge forense 
i especialista en Medicina
Legal. Exdelegat del Govern
per la Violencia de Gènere 
(2008-11)

 

  

“Dones i salut sexual 
reproductiva”
a càrrec de:
Sra. Carme Catalan,
infermera, sociòloga i
membre del Centre d’Anàlisi
 i Programes Sanitaris (CAPS)

 

Exposició inaugurada durant la Setmana i present durant tot el mes:

Galeria de retratos de 
Mujeres en Bioquímica
produïda per la Societat
Espanyola de Bioquímica i 
Biologia Molecular

Del 25 de febrer al 20 de març

Campus  Sescelades (Tarragona)
Facultat de Química
Planta 0, Edifici N4

Presentació dels
Quaderns de la 
Igualtat

“El levantamiento de 
las mujeres en el 
mundo árabe”
a càrrec de:
Nour Salameh, doctoranda 
de la URV i col·laboradora de
la Càtedra UNESCO de Diàleg 
Intercultural

Dimarts 12 de març
De 16 a 19:30h

Sala de Graus
Campus Catalunya

Dimecres 6 de març
De 16 a 19h

Sala de Juntes
Campus Catalunya

Dimarts 5 de març
De 16 a 19h

Sala de Juntes
Campus Catalunya

Dilluns 4 de març
De 16 a 19h

Sala de Vistes
Campus Catalunya

Dilluns 11 de març
De 16:00 a 19h

Sala de Graus
Campus Catalunya

Dijous 7 de març
De 16 a 19:30h

Sala de Juntes
Campus Catalunya

 

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

Dijous 14 de març
De 16:00 a 19:30h

Sala de Graus
Campus Catalunya

“Las mujeres de 
los presos” 
a càrrec de:
Dra. Irene Abad,
doctora en Història per la 
Universitat de Zaragoza i 
professora d’Educació 
Secundària al Col·legi Salesià
San Bernardo de Huesca.

Presentació del llibre
“El génere de la polis”
a càrrec de:
Dra. Susanna Tavera,
Catedràtica UB i directora de 
l’Institut Interuniversitari d’Estudis
de Dones i Gènere


