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1. DADES DE LA PERSONA/ES O ENTITAT PROPOSADA 

Nom 
 CENTRE DOLORS PIERA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS I PROMOCIÓ DE LES 
DONES DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

Adreça 
C/ JAUME II, 71 
25001 LLEIDA 

Telèfon 
973702757 / 973703396 / 973706623 

Correu electrònic 
centredolorspiera@cdp.udl.cat 
WWW.CDP.UDL.CAT 
  

 
 

2. DADES DE LA PERSONA QUE FA LA SOL·LICITUD (si s’escau) 

Nom 
Mª JOSÉ PUYALTO FRANCO 

Adreça 
Jaume II, 51 6º 2º 

Telèfon 
973703245 

Correu electrònic 
mjpuyalto@dpriv.udl.cat 

 
 

3. NOM DEL PROJECTE 

PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL CENTRE DOLORS PIERA d’IGUALTAT D’OPORTUNITATS I PROMOCIÓ 
DE LES DONES PER LA IGUALTAT DE GÈNERE I D’OPORTUNITATS I CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE. 
 
El programa d’actuació del Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de 
la Universitat de Lleida actua en diversos àmbits, en matèria d’igualtat de gènere i no discriminació.  

 

 
 

4. LES TEMÀTIQUES TRACTADES I LES ACCIONS PREVISTES 

 

Sensibilització  
 
Commemoració de les dates assenyalades per la lluita dels drets de les dones, entre les quals destaquen 
les següents activitats: 

• 15 d’octubre. Jornades Dones i igualtat de tracte al món rural (8 edicions) i el Premi de 
Fotografia Dones Rurals (2014) 

• 25 de novembre. Memorial Hortènsia Alonso. Joves i violència masclista (2013 i 2014) amb 
Creu Roja i l’Ajuntament de Lleida; Premi Piula contra la violència de gènere -a través del 
Twitter- i el Premi del Concurs d’Espots Audiovisuals contra la Violència de Gènere, ambdós 
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amb la finalitat de promocionar i difondre els valors d’una cultura de tolerància zero envers 
la violència de gènere i en la transmissió d’aquests valors. Podeu veure’ls al Canal del Centre 
Dolors Piera a Youtube: www.youtube.com/dolorspiera  

• 22 de febrer. Dones, salari i igualtat (2015) jornada adreçada a sensibilitzar sobre la bretxa 
salarial. 

• 8 de març. Maria Barbal i l’equip de Pedra de tartera, coproducció del Teatre Nacional de 
Catalunya i El Celler d’Espectacles (2012) i projecció i participació en la pel·lícula documental 
Las maestras de la república (2014), Dones i Empleabilitat (prevista pel 2016).  

• 28 de maig. Benestar i salut a través de l’experiència artística (guia d’hàbits de vida 
saludables elaborada a partir de les composicions artístiques de les participants en una 
recerca sobre l’impacte de l’art i la creativitat en el benestar i la qualitat de vida de dones 
que tenen fibromiàlgia). 

 
Divulgació 
 

• Curtmetratge d’animació del Centenari de l’accés de les Dones a les Universitats 
Espanyoles amb la producció d’un curmetratge d'animació que realitza un recorregut 
històric sobre la presència de les dones a les universitats espanyoles abans i després de 
l'aprovació de la Reial Ordre de 8 de març de 1910, per la qual es permetia l'accés de les 
dones a la universitat sense la necessitat d'una autorització fraterna, paterna o marital. El 
curtmetratge està realitzat per la cineasta belga Florence Henrard. Podeu veure’l al Canal del 
Centre Dolors Piera a Youtube: www.youtube.com/dolorspiera  

• Publicació de materials i recursos educatius diversos per a la introducció de la perspectiva 
de gènere a la docència i a la recerca. Es tracta de les pàgines web com “Materials per a la 
coeducació”, “Tallers per a la igualtat” i el llibre “Contra el currículum ocult” publicat en el 
marc d’un Projecte EQUAL de la Unió Europea.  

• Col·lecció Genuïnes sobre diferents aspectes de la Igualtat de Gènere i sobre les accions de 
la Universitat de Lleida al voltant d'aquest tema. 

• Butlletí mensual 
 
Rercerca i docència 
 

• La igualtat de gènere a la UdL  
Estudi realitzat prèviament a l’elaboració del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones de la 
Universitat de Lleida, que pretén observar i analitzar la UdL com a organització en la qual treballen 
persones i també com a centre educatiu i productor de coneixement científic.  

• La vigilància de la salut laboral i la desigualtat de gènere a la UdL 
Estudi que va permetre analitzar l'activitat de vigilància de la salut que es realitza a la Universitat de 
Lleida a fi d'incorporar la perspectiva de gènere i aconseguir l'efectivitat de les activitats preventives. 
També s'ha elaborat una proposta de planificació i contingut de l'activitat de la vigilància de la salut, que 
sigui sensible a la desigualtat per gènere i s'han dissenyat una proposta de mesures amb perspectiva de 
gènere per incorporar‐les en el pròxim pla de prevenció de riscos laborals de la UdL 

• Creences de l’alumnat sobre la violència de gènere a la UdL (Col·lecció Estudis, 1) 
El Centre Dolors Piera de la UdL ha dut a terme la investigació Percepció de la violència de gènere en 
l’entorn universitari els resultats de la qual confirmen la tolerància per part de l'alumnat de situacions de 
violència que no són físiques i la falta de conscienciació sobre la violència de gènere, per tant, justifiquen 
el disseny de les mesures propostes de sensibilització i prevenció per implementar en el entorn de la 
UdL. 

• La igualtat d’oportunitats als Campus d’Excel·lència Internacional (Col·lecció Estudis, 2) 
Aquest estudi és el resultat de l’anàlisi de les activitats en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i 
dones als CEI. Té per objectius correlacionar la igualtat de gènere amb l'excel·lència, visibilitzar les 
polítiques i activitats en matèria d'igualtat d'oportunitats dels CEI i promoure el disseny d'accions pròpies 
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comptant amb els òrgans existents a les universitats que tenen competències en aquesta matèria, com 
són les unitats, oficines o observatoris d'igualtat de les universitats espanyoles. 
En l’actualitat està treballant en un estudi de recerca sobre la trajectòria del professorat de la UdL i de la 
càrrega docent des d’una perspectiva de gènere. 
 

• Col·laboració en el Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d’Igualtat (curs 2015-
2016) de la Facultat de Dret i Economia de la UdL, amb els antecedents de la coordinació 
tècnica i administrativa del Màster Oficial Online en Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a 
les Dones: Àmbit Rural (8 edicions) de la Facultat de Lletres.  

• Mínor en Dret (especialització per al Grau de Dret, en matèria d’igualtat de gènere i no 
discriminació) 

• Tallers de prevenció de la violència de gènere en l’àmbit de la parella (a totes les facultats 
de la UdL) 

• Formació específica en gènere (en el marc de l’assignatura anomenada Matèria Transversal 
obligatòria per a tot l’alumnat de la UdL) 

• Cursos d’Estiu en el marc de la UdL d’Estiu (participació des de l’any 2007). Per l’edició 
2015 han proposat el curs titulat "Violència de gènere: una visió multidisciplinària" per 
l’edició de 2015. El curs abordarà la violència de gènere des d’una perspectiva 
multidisciplinària, de manera teòrica i practica, en tractar-se d’una problemàtica que afecta 
múltiples àmbits com són el camp legal, els mitjans de comunicació, l’educació, l’atenció 
sanitària o el terreny laboral. Les sessions pretenen oferir una visió del conjunt de la situació 
i analitzar l’efectivitat de les mesures proposades per la Llei al llarg d’aquests 10 anys. Hi 
participaran la Dra. Mª Ángeles Calero, la Dra. Núria Araüna, el Dr. Miguel Lorente, la Dra. 
Ana M. Romero, la Dra. Marina Subirats i la Dra. Carme Valls-Llobet. 

 
Polítiques d’igualtat 
 

• Declaració Institucional de la Universitat de Lleida de tolerància zero envers la violència i 
l'assetjament per raó de gènere 

• Realització del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones a la UdL 
• Reglament d’actuació en cas de violència de gènere a la UdL. El Reglament guia la resposta 

de la Universitat de Lleida en casos d'assetjament i altres manifestacions de la violència de 
gènere en l’àmbit laboral i acadèmic des d'una perspectiva global, en incloure sensibilització, 
formació, prevenció, detecció i atenció dels casos en tots els col·lectius universitaris: 
personal docent i no docent i estudiantat. El document és innovador en l’àmbit universitari, 
no només per incloure-hi tothom, sinó perquè incorpora les discriminacions per orientació 
sexual i identitat de gènere.  

• Redacció del Reglament de l’Observatori d’Igualtat del Campus Iberus d’Excel·lència 
Internacional. 

• En elaboració el II Pla d’igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones a la UdL 
 
Projecció exterior 
 
Dins de les accions de projecció exterior destaquem l’organització de jornades i activitats formatives 
adreçades a alumnat i professorat de centres de secundària i al públic, en general, així com la 
participació en activitats d’altres organismes.  Entre les activitats de secundària, destaca, especialment, 
la jornada Per què no puc fer-ho? de presentació dels estudis universitaris sense estereotips de gènere, 
amb l’objectiu d’esperonar l’alumnat femení i masculí en l’elecció de titulacions en què un dels dos sexes 
està menys representat. Enguany es celebrarà la sisena edició i es presentaran els estudis d’INEFC a les 
noies i els d’Infermeria als nois.  
 
D’altra banda, col·labora amb altres entitats i institucions: amb el Casal de la Dona de l’Ajuntament de 



Lleida, l’Institut Català de les Dones i l’Instituto de la Mujer i amb la Xarxa d’Unitats d’Igualtat de Gènere 
per a l’Excel·lència Universitària (RUIGEU), que gestiona des de l’any 2009 amb la participació de més de 
40 universitats espanyoles. També participa activament en el Campus Iberus d’Excel·lència 
Internacional, a la comissió d’igualtat, i al grup de treball en matèria d’igualtat de la Xarxa Vives 
d’Universitats.  
 
Vegeu la memòria anual del Centre Dolors Piera (www.cdp.udl.cat)  
 

 

5. OBJECTIUS 

 
Els objectius del Centre Dolors Piera són: 
 
• sensibilitzar la comunitat universitària lleidatana sobre la situació de desequilibri existent en les 
relacions de gènere, tot fomentant valors d’equitat i justícia social a partir de la defensa i promoció dels 
drets de les dones i vetllant per la consecució de la igualtat d’oportunitats i no discriminació per raó de 
sexe; 
• promocionar la recerca en gènere i la difusió del coneixement sobre les dones i elaborat per les 
dones; 
• motivar la inclusió de la perspectiva de gènere en totes les tasques universitàries (docents, 
d’investigació i de gestió) i 
• contribuir a la formació de professionals que incloguin la perspectiva de gènere en la seva 
activitat professional i en la seva vida personal, per tal que contribueixin a la transformació de la realitat 
per a apropar-nos a una societat més justa i igualitària. 
 
 

 

6. EL PLA DE TREBALL 

El pla de treball del Centre s’estructura entorn els cursos acadèmics (setembre-juliol), en dos 
quadrimestres. Durant el primer quadrimestre (setembre-desembre), tenen lloc les següents 
activitats, ja consolidades: 
-Commemoració del 15 d’octubre, Dia Internacional de les Dones Rurals 
- Jornada Per què no puc fer-ho? 
- Commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones 
 
Per al curs  2015-2016, el Centre Dolors Piera celebrarà el 10è aniversari. Les activitats previstes 
s’organitzaran entorn el 8 de març. 
 
Durant el segon quadrimestre: 
- Commemoració del 22 de febrer, Dia Europeu per al Igualtat Salarial 
- Commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones 
- Commemoració del 28 de maig, Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones 
 
Durant tot el curs acadèmic es realitzen tallers de prevenció de la violència masclista a tots els graus 
de la UdL, formació al PAS, al PDI i a l’alumnat i activitats de sensibilització, atenció i assessorament a 
la comunitat universitària.  
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7.  L’ORGANITZACIÓ PER DUR A TERME LES ACTIVITATS PROPOSADES 

L’equip del Centre Dolors Piera està format per:  
 
1 directora 
1 gestora en gènere 
1 gestora en igualtat d’oportunitats 
1 professora emèrita de la Facultat de Ciències de l’Educació 
1 persona de suport a projectes (tasques administratives i de gestió) 
1 beca de col·laboració  
1 alumna en pràctiques de Comunicació i Periodisme Audiovisuals (quadrimestre) 
1 alumna en pràctiques d’Educació Social (quadrimestre) 

 
 

 

8. MECANISMES D’AVALUACIÓ PREVISTOS EN EL PROJECTE 

Avaluació i seguiment del Vicerectorat del qual depèn: Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció 
Universitària 
Memòria anual presentada al Consell de Govern de la UdL 
Consell Assessor del Centre Dolors Piera 
Comissió de Seguiment del Pla d’igualtat de la Universitat de Lleida 
Avaluació i seguiment de totes les activitats a través d’enquestes de valoració.   

 


