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DEL 7 AL 13 

DE MARÇ 

DE 2018

Observatori de la Igualtat de la URV us convida a la 11a Setmana per la Igualtat, que subratlla el dret uni-
versal 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 11a edició d’aquestes jornades combina conferències i 
tallers per animar la comunitat universitària a reflexionar sobre la necessitat d’aplicar la perspectiva de 
gènere a recerca, docència i transferència. 

Dimecres 7 de març                       A les 12h
Aula Magna, Campus Terres de l’Ebre
                                                                                               

“Violències sexuals en l’àmbit d’oci”

a càrrec de la Sra. Ana Burgos, projecte “Noc-
támbulas” de la Fundación Salud y Comunidad   

Dimarts 13 de març                        A les 12h
Sala de graus, Campus Catalunya
                                                                                               

Acte de reconeixement a la defensa 
dels drets de les dones

a càrrec de Dra. María Bustelo, 
delegada del rector para la Igualdad de Género de 

la Universidad Complutense de Madrid 

“Políticas públicas para el cambio estruc-
tural de género en universidades”

Lliurament de la Distinció Maria Antònia 
Ferrer i Bosch

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

Dijous 8 de març                           De 12 a 14h
Plaça de la Concòrdia, Campus Catalunya
                                                                                               

“Tallers per la Igualtat”

en col·laboració de professores, grups de recerca, estudiants i el 
Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili   

Dilluns 12 de març                     De 11 a 13h
Aula Magna, Campus Catalunya
                                                                                               

“El derecho y el género”

Acte emmarcat en la celebració del 25è     
aniversari de la FCJ

a càrrec de la Dra. M. José Añón i Dr. Octavio Salazar

Divendres 9 de març                        A les 12h

Paranimf de la Universitat, Rectorat
                                                                                               
“Acte d’investidura com honoris 
causa a la Dra. Mary Josephine 
Nash”

apadrinada per la Dra. Montserrat Duch, catedràtica 
d’Història Contemporània de la URV

Del 6 al 16 de març al CRAI Campus Sescelades 
Del 19 al 30 de març al CRAI Campus Catalunya

Exposició Dones, força,canvi
produïda per la Fundació Vicente Ferrer

Activitat recomanada

Organitza


