MEMÒRIA DEL CURS 2009/2010
‐ Jornada d’acollida de l’inici de curs 2009/2010 a la Facultat de Ciències de l'Educació, la
Facultat de Lletres i l’Escola de Turisme de Vila‐seca (setembre 2009)
‐ “Seminari Pobresa i gènere” (Campus Catalunya, 1 octubre 2009) en col∙laboració amb el
grup de recerca Anàlisi Social i Organitzatiu
‐ Jornada “Gènere i Dret” va ser el resultat d’una col∙laboració entre l’Observatori de la
Igualtat, la Facultat de Ciències Jurídiques, el Departament de Dret Públic i el Il∙lustre Col∙legi
d’Advocats de Tarragona (15 octubre 2009)
‐ Presentació del Pla d’Igualtat de la URV en la "Jornada de Plans d'Igualtat i Universitats"
organitzada pel Ministeri d'Educació i el Ministeri d'Igualtat el 22 i 23 octubre a la Universitat
de Cantàbria a Santander (22‐23 d’octubre 2009)
‐ Participació en la “Jornada Internacional en Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats en l'àmbit
acadèmic” (20 de novembre 2009)
‐ “III Encontre d'Unitats i Oficines d'Igualtat”) organitzada pel Centre Dolors Piera de la
Universitat de Lleida (21 de novembre 2009)
‐ Finalització 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”, (2008‐2009)
‐ Elaboració d’un calendari sobre dones químiques a la història (gener 2010)
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/any_ciencia/pdfcalendari.pdf
‐ Acte institucional de inauguració de "2010, Any de les Dones i les Ciències a la URV" (febrer
2010)
o http://www.urv.cat/igualtat/agenda.html
o http://www.urv.cat/any.dones.ciencies/index.html
o http://www.urv.cat/media/upload/arxius/any_ciencia/dones_i_ciencia_9mar.pdf
o http://62.81.187.167/sp3/pdf/Temporal/tmp1268656302427730.pdf#search="URV"
‐ III Setmana per la Igualtat amb el títol “Dones i producció del coneixement”. (del 2 al 1o de
març 2010)
http://www.elpunt.cat/noticia/article/2‐societat/5‐societat/144910.html
‐ “Distinció M. Antònia Ferrer 2010” que aquest any va ser concedida a la Dra. Montse
Palau (març 2010)
o http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=noticies/noticia0100
24.htm

o
o

http://tac12.xiptv.cat/video/22569/montserrat‐palau,‐premi‐m.antonia‐ferrerde‐la‐ur
v?a7eca8862593b770ffa28e0532e39562
http://62.81.187.167/sp3/pdf/Temporal/tmp1268302827475979.pdf#search="URV"

‐ Assistència a Xornadas sobre muller e ciencia: a muller na enxeñaría, Universidade Da
Coruña, Ferrol (22 d’abri al 24 de maig 2010)
‐ Participació a la V Jornadas de Formación, Educación, Género e Igualdad “Perspectivas
diversas en torno a la Igualdad de las Mujeres y del Género en espacios múltiples” i VI
Jornadas de estudios y de formación en género “La conciliación de la vida familiar y
profesional: retos y desafíos en el siglo XXI”, Facultade de Ciencias da Educación, Universidade
da Santiago de Compostela (28, 29 i 30 d’abril 2010)
‐ Col∙laboració amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut en l’organització de la Jornada
“Mujeres, ejercicio físico y salud” (8 de maig 2010)
‐ Col∙laboració al Dia Internacional de la Infermeria, Campus Terres de l’Ebre, Tortosa (12 de
maig 2010)
‐ Organització del Girls’ Day a l’ETSE de la URV. Jornada dirigida a alumnes de 3r d’ESO dels
centres de la província de Tarragona, dedicada a donar difusió de les titulacions de Grau en
Enginyeria (18 de maig 2010)
‐ Visibilització de l’obra científica de les dones a les biblioteques i l’espai web de la
Universitat Rovira i Virgili (URV). http://www.urv.cat/igualtat/agenda.html
‐ Jornada sobre l’estat de la recerca en gènere, per àmbits de coneixement, centres i/o
departaments, en aquest any mostrarem l’estat de la recerca en Gènere, Dones i Feminismes
(organitzada conjuntament amb la Facultat de Lletres (9 de juny 2010)
‐ Conferència “Les dones i les ciències” en el decurs del Lliurament de títols propis de
postgrau 2010 de la URV (11 de juny 2010)
‐ Jornada d’aplicació de la perspectiva de gènere a la docència amb la trobada amb els
responsables d’ensenyament de cada centre, organitzada en col∙laboració de Vicerectorat de
Recerca i Docència (juny 2010)

