
"Nosaltres no col·liguem Estats, nosaltres unim a les 
persones." J. Monnet

Jean Monnet (Cognac, 1888 - Yvelines, 1979) fou un home de negocis 
francès que, juntament amb Konrad Adenauer, Robert Schuman i Alcide De 
Gasperi, és considerat Pare d’Europa, en referència al seu paper fundador 
en els inicis de la Unió Europea (UE) per haver estat el primer cap de l’alta 
autoritat de la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer en el marc del Pla 
Schuman. 

La UE va iniciar el Programa Jean Monnet el 1989, i actualment és present en 
72 països, constituint una xarxa de més de 700 universitats que ofereixen 
Cursos Jean Monnet com a part de la seva oferta acadèmica.
En l’actualitat existeixen en el món 162 Centres Jean Monnet, 875 Càtedres 
Jean Monnet i més de 1.000 Mòduls Jean Monnet d’Estudis Europeus. 
Aquests projectes agrupen 1.500 professors, i arriben a comptar amb 500.000 
estudiants cada any. 

El Programa Jean Monnet busca fomentar l’ensenyament, la investigació i la 
reflexió en àrees relacionades amb la integració europea, no només en 
universitats europees, sinó també en centenars d’universitats d’arreu del món.

INTEGRACIÓ EUROPEA I GÈNERE



Calendari de sessions

07/02 Inauguració: Les polítiques d'igualtat en l'àmbit laboral Sara Berbel 
Sánchez (Doctora en Psicologia Social i ex-directora general d'Igualtat 
d'Oportunitats en el Treball de la Generalitat de Catalunya)

14/02  Conceptes bàsics sobre igualtat de gènere I. Pastor 

21 i 28/02 El procés d’integració europea i la regulació jurídica de la igualtat 
L. Román

07/03 La jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en 
matèria d’igualtat entre homes i dones T. Freixes

14/03 Dona, Constitució Europea i Tractat de Lisboa A. Figueruelo

21/03 Una aproximació sociològica a les polítiques d’igualtat de gènere de 
la Unió Europea I. Pastor 

04/04 Interseccionalitat de gènere a la política de la Unió Europea 
E. Lombardo

11/04 Diferents estratègies de les polítiques d’igualtat: de les accions 
positives a la transversalitat de gènere I. Pastor 

18 i 25/04 La regulació espanyola i europea del principi de no discriminació 
per raó de gènere al dret privat A. Giménez

02/05 El principi de no discriminació per raó de gènere al dret contractual 
europeu S. Navas 

09/05 Dia d’Europa + Les discriminacions per raó de gènere a la contratació 
privada: anàlisi de les principals lleis espanyoles M.P. García

16/05 Clausura: Democràcia paritària i Unió Europea J. Sevilla

Objetius del curs

Proporcionar les eines conceptuals i analítiques per comprendre el paper de 
la Unió Europea com a actor jurídic i polític en l’àmbit de la igualtat.

Conèixer el funcionament institucional i els processos de decisió a la Unió 
Europea.

Analitzar els mecanismes que guien les principals polítiques d’igualtat de la 
Unió Europea.

Presentació

L’ordenament jurídic de la Unió Europea ha anat incorporant la perspectiva 
de gènere tant en els tractats constitutius com en el dret derivat i en la 
jurisprudència del Tribunal de Justícia. Des de l’entrada en vigor del Tractat 
d’Àmsterdam, la igualtat entre dones i homes i l’eliminació de les desigual-
tats per raó de gènere són un objetiu que ha d’integrar-se en totes les 
polítiques i accions de la Unió i dels seus membres. En l’actualitat, el Tractat 
de Lisboa configura la igualtat com un valor, un objetiu i un dret fonamental i 
garanteix la transversalitat de la perspectiva de gènere. Tot plegat dota a la 
Unió Europea de les eines necessàries, tant jurídiques com de polítiques 
públiques, per anar desenvolupant la igualtat efectiva entre la ciutadania de 
la Unió.

Aquest Mòdul Jean Monnet presenta i analitza la legislació i jurisprudència 
més recents, així com les iniciatives polítiques europees desenvolupades en 
matèria d’igualtat. Al mateix temps, pretén donar resposta, d’acord amb la 
Llei d’Igualtat espanyola de 2007 i la Llei d’Universitats de 2007, a la 
necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en les diverses assignatu-
res universitàrias i en els projectes d’investigació que es duguin a terme, 
així com a la necessitat de promocionar programes específics sobre la 
igualtat en els nous estudis universitaris.  

Entenem que, a més, les diverses iniciatives desenvolupades per la UE en 
l’àmbit de la igualtat poden ser un exemple per a altres països. D’aquí la 
necessitat de que tant els actuals com els futurs professionals coneguin i 
promoguin en la seva activitat professional la realitat del procés d’integració 
europea, des de la perspectiva de gènere.

Inscripció i reconeixement del curs

Aquest curs va dirigit a tota la comunitat universitària i els professionals 
interessats en aquesta temàtica. Per assistir al curs és necessària una 
inscripció prèvia enviant un missatge a: jeanmonnet@urv.cat indicant nom, 
cognoms, DNI, estudis o professió i adreça de correu electrònic. El termini 
per a la inscripció acaba el dia 31 de gener de 2013. La inscripció és 
gratuïta.

Els participants que hagin assistit a un 75% de les sessions rebran un 
certificat d’assistència.

Col·laboren

Aquesta proposta compta amb la col·laboració i el suport de l’Observatori 
de la Igualtat de la URV, unitat responsable de desenvolupar les polítiques 
d’igualtat a la universitat, i de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV. 

www.urv.cat/igualtat
www.fcj.urv.cat

Professorat

Angela Figueruelo Burrieza. Universidad de Salamanca
Teresa Freixes Sanjuan. Universitat Autònoma de Barcelona 
María Paz García Rubio. Universidad de Santiago de Compostela
Ana Giménez Costa. Universitat Rovira i Virgili (Coord. acadèmica del curs)
Emanuela Lombardo. Universidad Complutense de Madrid
Susana Navas Navarro. Universitat Autònoma de Barcelona
Inma Pastor Gosálbez. Universitat Rovira i Virgili (Coord. acadèmica del curs)
Laura Román Martín. Universitat Rovira i Virgili (Coord. acadèmica del curs)
Julia Sevilla Merino. Universitat de València

 
Ubicació i horaris

Totes les activitats es realitzaran els dijous, de 15:00h a 18:00h a l’Aula 307 
del Campus Catalunya. 

Avinguda Catalunya, 35. 43002 Tarragona

Contacte

jeanmonnet@urv.cat
www.urv.cat/igualtat/jeanmonnet.html
Telèfon: (+34) 977 256 193
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona

* El present projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. 
* Aquesta publicació és responsabilitat exclusiva del seu autor. 


