
 

 

MEMÒRIA DEL CURS 2008‐2009 

 

 

‐ Participació en la Jornada d’acollida de l’inici de curs a les diferents facultats. Presentació de 

les  activitats  de  l’Observatori  de  la  Igualtat  i  difusió  del  Pla  d’Igualtat  a  la  Escola  Tècnica 

Superior d’Enginyeria (5 de setembre 2008), a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, 

a  la Facultat de Ciències Econòmiques  i Empresarials  (9 de  setembre 2008), a  la Facultat de 

Medicina (9 setembre 2008), i Facultat de Ciències Jurídiques (16 de setembre 2008) 

 

‐ II Encuentro de Unidades y Oficinas de Igualdad Universitarias, Universidad Pablo Olávide,. 

Segona trobada on es van posar en comú els avenços i noves incorporacions dels observatoris i 

oficines d’igualtat de  les universitats espanyoles, amb una  forta presència de  les universitats 

andaluses (17 i 18 d’Octubre 2008) 

 

‐  Assistència  a  les  IV  Jornadas  sobre  los  Estudios  de  las  Mujeres  y  de  Género  en  las 

universidades valencianas: Unidades de Igualdad, Institutos Universitarios y estudios de grado 

y postgrado, Universitat Miguel Hernández, Elx (24 d’octubre 2008) 

 

‐ Finalització de l’estudi “Mujeres en la sanidad” (desembre 2008) 

 

‐ Organització de  la  jornada “Dones a  la Sanitat”  i el seminari “Salut  i Gènere”. Facultat de 

Medicina  i  Escola  d’Infermeria.  Presentació  de  l’estudi  “Mujeres  en  Sanidad:  trayectorias 

profesionales  y  acceso  a  cargos  de  responsabilidad”,  dirigit  per  la  Dra.  Inma  Pastor.  I 

desenvolupament del Seminari on es fa difusió de les desigualtats en salut per raó de gènere, 

així com en les trajectòries professionals i l’accés als càrrecs de responsabilitat de les dones a 

l’àmbit de la salut (12, 19, 26 de novembre i 3 de desembre 2008) 

 

‐ Realització de l’estudi “Dones en l’Enginyeria: Estudi de les escoles tècniques superiors des 

de  la  perspectiva  de  gènere.  El  cas  de  la Universitat  Rovira  i  Virgili”,  amb  subvenció  del 

Programa ACCES de la URV (2008) 



 

‐  Col∙laboració  a  la  celebració  institucional  per  part  de  la URV  del  2009  com  a  “Any  de  la 

Ciència, l’Humanisme i l’Astronomia”. Col∙laboració en la realització de l’exposició i calendari 

“Ella és una astrònoma”, AIA 2009, Universitat de Barcelona, CSIC, entre d’altres 

 

‐ Realització de la II Setmana de la Igualtat: Homes i Dones en la Ciència i el Coneixement (del 

2 a l’11 de març 2009) 

 

‐ Entrega de la Distinció Maria Antònia Ferrer , atorgada a la Sra. Berta Ramos, periodista del 

gabinet de Comunicació de la URV (març 2009) 

 

‐ Mostra “Resistents i deportades” Campus Catalunya (2 de març a l’1 d’abril 2009), produïda 

per l’Associació Amical Mauthausen 

http://www.amical‐mauthausen.org/mauthausen.php?lang=Cat 

 

‐ La mostra produïda per  la Universitat Pompeu Fabra “Veus de  la  Igualtat, UPF” Biblioteca 

Campus Sescelades (març, abril i maig 2009) 

http://wwwa.urv.net/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=agenda/acto008367.html 

 

‐ Producció del documental “Dones a la URV”, properament a la Web:  

http://www.urv.cat/igualtat  

 

‐ Debat “Dones científiques”.. Hi van assistir  la Dra. Margaret Geller, doctora Honoris Causa 

per  la URV,  la Dra.  Eulàlia  Perez  Sedeño  (CSIC)  i  la Dra.  Cesca  Figueras  (UB)  i  el Dr. Manel 

Sanromà, director de la Càtedra Ciència i Humanisme (16 de juny 2009) 

 

‐ Participació en la “Jornada de treball: dels factors que incideixen en la trajectòria acadèmica 

de les dones a les polítiques d'igualtat”, organitzada per l'Observatori de la Igualtat de la UAB 

(18 de juny 2010) 

 

‐  Publicació  del  llibre Mestres,  escoles  i  igualtat  entre  gèneres.  La  transmissió  de  valors 

igualitaris en l’educació primària vista pel col∙lectiu docent. Arola Editors, 2009 

http://www.arolaeditors.com/index.asp?sc=ficha&isbn=978‐84‐92408‐36‐8 

 



‐  Difusió  de  les  exposicions  dissenyades  per  l’Institut  Català  de  les  Dones. 

http://www.gencat.net/icdona/exposicions.htm  S’ha  fet  una  proposta  de  difusió  i  exhibició 

d’aquestes  exposicions  a  les  diferents  facultats  del  nostre  campus  universitari,  amb  la  fi 

d’apropar aquestes recerques al professorat, alumnat  i personal d’administració  i serveis que 

fan us dels espais expositius de les nostres facultats. 

 

L'INSTITUT CATALÀ DE LES DONES A LA URV: 

2008 

o 4 NOVEMBRE AL 18 DE DESEMBRE, "Dones i ciència", Edifici del Rectorat 

o 10  NOVEMBRE  AL  28  DE  NOVEMBRE,  "Una  literatura  pròpia,  dones  escriptores", 

Facultat de Lletres 

o 13  NOVEMBRE  AL  11  DE  DESEMBRE,  "Dones  sindicalistes",  Facultat  de  Ciències 

Jurídiques 

o 20 NOVEMBRE AL 18 DE DESEMBRE, "Els feminismes de Feminal", Facultat de Ciències 

de la Educació i Psicologia 

o 20 NOVEMBRE AL 18 DE DESEMBRE, "Fotògrafes pioneres", Escola Tècnica Superior 

de Enginyeria 

o 25 de NOVEMBRE AL 18 DE DESEMBRE, "Dones grans, grans dones", Edifici Betània 

(Terres de l'Ebre) 

 

2009 

o 27 GENER AL 26 D'ABRIL, "Fotògrafes pioneres. Genealogia d'un segle de fotografia", 

Escola de Turisme, Vilaseca 

o 2 MARÇ  AL  1  ABRIL.  "Resistents  i  deportades".  Exposició  produïda  per  Amical  de 

Mauthausen. Facultat de Lletres, Campus Catalunya 

o 3 MARÇ AL 25 MAIG, "Veus de la Igualtat. Universitat Pompeu Fabra". Biblioteca del 

Campus Sescelades Tarragona 

o 5  MARÇ  AL  2  ABRIL,  "Veïnes,  ciutadanes",  Facultat  de  Ciències  de  la  Educació  i 

Psicologia, Tarragona 

o 10 MARÇ  AL  26 DE MARÇ,  "Dones  d'empresa",  Facultat  de  Ciències  Empresarials  i 

Econòmiques, Reus 

o 16 ABRIL AL 14 MAIG, "Dones grans", Facultat de Medicina, Reus.  

 

 

 


