Qui va ser Dolors Piera

•

Dolors Piera va néixer el 1910 a Puigverd d’Agramunt (Lleida), filla d’un mestre progressista que li inculcà de ben petita
els valors republicans i la passió per la pedagogia a la qual
s’hi dedicà gairebé tota la seva vida. Dolors Piera va ser una
avantguardista en l’ús de noves tècniques d’ensenyament
que arribaven d’Europa de la mateixa manera que nosaltres,
des del Centre Dolors Piera, impulsem un canvi educatiu que
inclogui una visió de gènere. Això i el seu lloc de naixement
dins l’àmbit d’influència de la Universitat de Lleida, van ser
algunes de les raons per les quals vam escollir-la per donar
nom al nostre servei.

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Consolidació del Centre Dolors Piera com a unitat de
referència en matèria d’igualtat de gènere a la UdL.
Posada en marxa de la Unitat d’Atenció i Prevenció de la
discriminació, assetjament i violència per raó de gènere.
Assessorament tècnic especialista per a l’elaboració de
la diagnosi de la situació de les dones a la Universitat de
Lleida i del disseny dels plans d’igualtat de la institució,
així com per a l’aplicació de la perspectiva de gènere en
la docència, la recerca i la gestió.
Commemoració de les diades assenyalades per la lluita
dels drets de les dones a la UdL (15 d’octubre, 25 de
novembre, 8 de març, 28 de maig).
Posada en marxa de màsters oficials en gènere i un
Mínor en Gènere i Dret.
Participació activa en els encontres d’unitats i oficines
d’igualtat de les universitats espanyoles, la xarxa de les
quals la gestiona el Centre Dolors Piera, i en els grups
de treball en matèria de gènere del Campus Iberus i la
Xarxa Vives d’universitats.
Publicacions: Col·lecció Genuïnes (divulgació), Col·lecció
Estudis (recerca), publicacions monogràfiques i el butlletí mensual.
Acollida d’estudiantat en pràctiques d’Educació Social i
de Comunicació i Periodisme Audiovisuals.
Jornada Per què no puc fer-ho? de presentació dels
estudis universitaris de la UdL sense estereotips de
gènere.
Promoció de la Declaració Institucional de la UdL de
Tolerància Zero envers la violència i l’assetjament per
raó de gènere (2010) i elaboració de l’estudi tècnic del
Reglament d’actuació en cas de violència de Gènere a
la UdL (2013).

Vinculació amb altres entitats i
institucions
•
•
•
•
•
•

Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona
Casal de la Dona de l’Ajuntament de Lleida
Institut Català de les Dones
Instituto de la Mujer (Ministerio de Sanidad, Asuntos
Sociales e Igualdad)
Xarxa d’Unitats i Oficines d’Igulatat de Gènere per a
l’Excel·lència Universitària
Grup de treball en igualtat de gènere al Campus Iberus i
a la Xarxa Vives d’Universitats

il·lustracions: txelltehas.com DL: 240-2016

Fites assolides:

Centre Dolors Piera
El servei d’igualtat d’oportunitats i promoció de les
dones de la Universitat de Lleida

Durant el seu període de magisteri per les Terres de Ponent
va participar en la fundació d’un dels primers sindicats de
mestres que hi va haver a Catalunya, la Federació Espanyola de Treballadors de l’Ensenyament (FETE-UGT). Després,
va entrar al PSUC quan acabava de fundar-se, com a responsable de la secció femenina. Més tard, va participar en
la fundació de la Unió de Dones de Catalunya des del càrrec
de secretària i durant la Guerra Civil també va exercir de regidora d’ensenyament a l’Ajuntament de Barcelona situació
que, juntament amb la seva militància comunista i els seu
republicanisme, la va portar a l’exili l’any 1939.
Es va expatriar a Xile on va continuar involucrant-se en les
organitzacions de dones, en el Casal Català de Santiago de
Xile i en la lluita política i contra el feixisme. Després d’anys
dedicats a la docència a la terra que l’havia adoptada i on havia format la seva família, morí a Xile el 2002.

Campus de Cappont, Carrer Jaume II, 71
Edifici Polivalent (despatx 0.20)
25001 Lleida, Catalunya.
Tel. +34 973 70 27 57 - 973 70 33 96 - 973 70 66 23
centredolorspiera@cdp.udl.cat

Les persones que formem part del Centre Dolors Piera també ens identifiquem amb bona part de la seva vida, especialment, amb aquesta visió de l’ensenyament que ha d’incloure
un component ètic i moral que vagi més enllà dels continguts. Perquè tenim l’obligació i la responsabilitat d’actuar i
de sensibilitzar sobre les desigualtats amb què encara es troben les dones pel fet de ser-ho.

http://www.cdp.udl.cat
Segueix-nos!
centredolorspiera
@centrecdp
dolorspiera

Amb la col·laboració de:
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Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones

Qualsevol quina sigui la llibertat per la que lluitem,
haurà de ser una llibertat basada en la igualtat”
Judith Butler

El Centre Dolors Piera
Les universitats com a institucions transmissores i generadores de coneixement han de participar activament en els
canvis socials i formar i educar per a la igualtat i la no discriminació per raó de gènere i contribuir a una societat igualitària.
La Universitat de Lleida (UdL), en l’apartat dels principis informadors del seu Estatut (aprovat pel Claustre en la sessió
de 7 d’abril i 10 de juliol de 2003 i publicat al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya núm. 3963, de 8 de setembre de
2003), preveu la promoció de l’educació en valors com a part
integral del procés d’aprenentatge i formació i l’estímul de la
transmissió de valors de llibertat, justícia, igualtat, responsabilitat, solidaritat, participació i ciutadania plena.
El Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció
de les Dones de la UdL va néixer el març de 2006 gràcies a
la signatura del conveni entre el Seminari Interdisciplinari
d’Estudis de la Dona (SIED) i la Universitat de Lleida (UdL) per
a l’ús del fons bibliogràfic i documental del Centre d’Estudis
i Documentació de les Dones (CEDD) del SIED, per a la realització de programes d’estudi i de recerca sobre temes relatius
a les dones, per a la difusió i el desenvolupament científics,
i per a l’intercanvi d’informació i formació universitàries
en matèria de gènere. En la clàusula cinquena del conveni,
ambdues institucions es van comprometre a la creació d’una
estructura universitària que assumís la tasca duta a terme pel
SIED des del 1991.
La seva creació es va avançar a la promulgació de la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes i a la Llei Orgànica 4/2007
d’universitats, que recull a la disposició addicional dotzena
que “les universitats han de comptar entre les seves estructures d’organització amb unitats d’igualtat per a l’exercici de
les funcions relacionades amb el principi d’igualtat entre dones i homes”.

Amb la creació d’aquest centre, la UdL dóna resposta al seu
compromís d’introduir la igualtat d’oportunitats i la perspectiva de gènere de forma transversal a tots els àmbits
de treball: la gestió, la docència i la recerca. A més, la seua
existència suposa una oportunitat per a la pròpia UdL i per
a la comunitat lleidatana d’establir un espai especialitzat
que contribueix a formar professionals del propi territori
per al progrés de les terres de Lleida.
L’any 2016 el Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona
compleix 25 anys i el Centre Dolors Piera celebra el 10è
aniversari.

Objectius

Estructura i equip
Vicerectorat d’Activitats Culturals
i Projecció Universitària

Centre Dolors Piera
d’Igualtat d’Oportunitats
i Promoció de les Dones

Direcció del Centre
Dra. Ana M. Romero Burillo
973703334, directora@cdp.udl.cat

Consell
Assessor

Els objectius del Centre Dolors Piera són:
•
•
•
•
•
•

Sensibilitzar la comunitat universitària sobre les
desigualtats existents entre dones i homes
Promocionar la recerca i la docència en gènere
Promoure polítiques d’igualtat de gènere
Motivar la inclusió de la perspectiva de gènere a la
docència, la recerca i la gestió
Contribuir a la formació de professionals que
incloguin la perspectiva de gènere en la seva activitat
professional i en la seva vida personal
Contribuir a la transformació de la realitat per a una
societat més justa i igualitària.

Gestora d’Igualtat d’Oportunitats
Maika Molina Molina
973703396
mariacarmen.molina@udl.cat

Gestor/a de Gènere
Cristina Rodríguez Orgaz
973702757
cristina.rodriguez@udl.cat

Personal associat a projectes
Núria Gutiérrez Baiges
973706623
marianuria.gutierrez@udl.cat

Personal col·laborador
Divina Salvany Benet
973706623
divina.salvany@geosoc.udl.cat

Consell Assessor
El Consell Assessor és un dels òrgans de govern del
Centre Dolors Piera. Es tracta d’una comissió participativa, consultiva i d’assessorament a les tasques
i activitats del Centre i el seu objectiu fonamental és
supervisar la seva gestió.
Segons l’article 7 del Reglament del Centre, el Consell
Assessor ha de proposar línies d’actuació en igualtat
d’oportunitats, supervisar el pressupost, elaborar el
programa anual, aprovar la memòria anual, proposar
l’aprovació i les modificacions del Reglament i el nomenament de la directora o el director.

A qui ens adrecem?
A tota la comunitat universitària:
•
•
•
•

Estudiantat
Personal Docent Investigador (PDI)
Personad d’Administració i Serveis (PAS)
Instituts i centres de recerca

A la societat lleidatana
•
•

Centres d’educació formal (infantil, primària,
secundària) i no formal
Entitats i institucions  

Àmbits de treball
El Centre treballa per la consecució de la igualtat entre
dones homes en els següents àmbits:
•
•
•
•
•

Divulgació i sensibilització
Docència i recerca
Polítiques de gènere i d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes
Assessorament
Projecció exterior

Reconeixements
El Centre Dolors Piera ha estat guardonat amb el
Premi d’“Igualtat d’Oportunitats Dones i Homes a
l’Empresa” de l’Ajuntament de Lleida l’any 2010 i amb
la Distinció commemorativa per la Delegació del Govern a Catalunya, en motiu del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, l’any 2014.

Qualsevol quina sigui la llibertat per la que lluitem,
haurà de ser una llibertat basada en la igualtat”
Judith Butler

El Centre Dolors Piera
Les universitats com a institucions transmissores i generadores de coneixement han de participar activament en els
canvis socials i formar i educar per a la igualtat i la no discriminació per raó de gènere i contribuir a una societat igualitària.
La Universitat de Lleida (UdL), en l’apartat dels principis informadors del seu Estatut (aprovat pel Claustre en la sessió
de 7 d’abril i 10 de juliol de 2003 i publicat al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya núm. 3963, de 8 de setembre de
2003), preveu la promoció de l’educació en valors com a part
integral del procés d’aprenentatge i formació i l’estímul de la
transmissió de valors de llibertat, justícia, igualtat, responsabilitat, solidaritat, participació i ciutadania plena.
El Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció
de les Dones de la UdL va néixer el març de 2006 gràcies a
la signatura del conveni entre el Seminari Interdisciplinari
d’Estudis de la Dona (SIED) i la Universitat de Lleida (UdL) per
a l’ús del fons bibliogràfic i documental del Centre d’Estudis
i Documentació de les Dones (CEDD) del SIED, per a la realització de programes d’estudi i de recerca sobre temes relatius
a les dones, per a la difusió i el desenvolupament científics,
i per a l’intercanvi d’informació i formació universitàries
en matèria de gènere. En la clàusula cinquena del conveni,
ambdues institucions es van comprometre a la creació d’una
estructura universitària que assumís la tasca duta a terme pel
SIED des del 1991.
La seva creació es va avançar a la promulgació de la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes i a la Llei Orgànica 4/2007
d’universitats, que recull a la disposició addicional dotzena
que “les universitats han de comptar entre les seves estructures d’organització amb unitats d’igualtat per a l’exercici de
les funcions relacionades amb el principi d’igualtat entre dones i homes”.

Amb la creació d’aquest centre, la UdL dóna resposta al seu
compromís d’introduir la igualtat d’oportunitats i la perspectiva de gènere de forma transversal a tots els àmbits
de treball: la gestió, la docència i la recerca. A més, la seua
existència suposa una oportunitat per a la pròpia UdL i per
a la comunitat lleidatana d’establir un espai especialitzat
que contribueix a formar professionals del propi territori
per al progrés de les terres de Lleida.
L’any 2016 el Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona
compleix 25 anys i el Centre Dolors Piera celebra el 10è
aniversari.

Objectius

Estructura i equip
Vicerectorat d’Activitats Culturals
i Projecció Universitària

Centre Dolors Piera
d’Igualtat d’Oportunitats
i Promoció de les Dones

Direcció del Centre
Dra. Ana M. Romero Burillo
973703334, directora@cdp.udl.cat

Consell
Assessor

Els objectius del Centre Dolors Piera són:
•
•
•
•
•
•

Sensibilitzar la comunitat universitària sobre les
desigualtats existents entre dones i homes
Promocionar la recerca i la docència en gènere
Promoure polítiques d’igualtat de gènere
Motivar la inclusió de la perspectiva de gènere a la
docència, la recerca i la gestió
Contribuir a la formació de professionals que
incloguin la perspectiva de gènere en la seva activitat
professional i en la seva vida personal
Contribuir a la transformació de la realitat per a una
societat més justa i igualitària.

Gestora d’Igualtat d’Oportunitats
Maika Molina Molina
973703396
mariacarmen.molina@udl.cat

Gestor/a de Gènere
Cristina Rodríguez Orgaz
973702757
cristina.rodriguez@udl.cat

Personal associat a projectes
Núria Gutiérrez Baiges
973706623
marianuria.gutierrez@udl.cat

Personal col·laborador
Divina Salvany Benet
973706623
divina.salvany@geosoc.udl.cat

Consell Assessor
El Consell Assessor és un dels òrgans de govern del
Centre Dolors Piera. Es tracta d’una comissió participativa, consultiva i d’assessorament a les tasques
i activitats del Centre i el seu objectiu fonamental és
supervisar la seva gestió.
Segons l’article 7 del Reglament del Centre, el Consell
Assessor ha de proposar línies d’actuació en igualtat
d’oportunitats, supervisar el pressupost, elaborar el
programa anual, aprovar la memòria anual, proposar
l’aprovació i les modificacions del Reglament i el nomenament de la directora o el director.

A qui ens adrecem?
A tota la comunitat universitària:
•
•
•
•

Estudiantat
Personal Docent Investigador (PDI)
Personad d’Administració i Serveis (PAS)
Instituts i centres de recerca

A la societat lleidatana
•
•

Centres d’educació formal (infantil, primària,
secundària) i no formal
Entitats i institucions  

Àmbits de treball
El Centre treballa per la consecució de la igualtat entre
dones homes en els següents àmbits:
•
•
•
•
•

Divulgació i sensibilització
Docència i recerca
Polítiques de gènere i d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes
Assessorament
Projecció exterior

Reconeixements
El Centre Dolors Piera ha estat guardonat amb el
Premi d’“Igualtat d’Oportunitats Dones i Homes a
l’Empresa” de l’Ajuntament de Lleida l’any 2010 i amb
la Distinció commemorativa per la Delegació del Govern a Catalunya, en motiu del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, l’any 2014.

Qualsevol quina sigui la llibertat per la que lluitem,
haurà de ser una llibertat basada en la igualtat”
Judith Butler

El Centre Dolors Piera
Les universitats com a institucions transmissores i generadores de coneixement han de participar activament en els
canvis socials i formar i educar per a la igualtat i la no discriminació per raó de gènere i contribuir a una societat igualitària.
La Universitat de Lleida (UdL), en l’apartat dels principis informadors del seu Estatut (aprovat pel Claustre en la sessió
de 7 d’abril i 10 de juliol de 2003 i publicat al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya núm. 3963, de 8 de setembre de
2003), preveu la promoció de l’educació en valors com a part
integral del procés d’aprenentatge i formació i l’estímul de la
transmissió de valors de llibertat, justícia, igualtat, responsabilitat, solidaritat, participació i ciutadania plena.
El Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció
de les Dones de la UdL va néixer el març de 2006 gràcies a
la signatura del conveni entre el Seminari Interdisciplinari
d’Estudis de la Dona (SIED) i la Universitat de Lleida (UdL) per
a l’ús del fons bibliogràfic i documental del Centre d’Estudis
i Documentació de les Dones (CEDD) del SIED, per a la realització de programes d’estudi i de recerca sobre temes relatius
a les dones, per a la difusió i el desenvolupament científics,
i per a l’intercanvi d’informació i formació universitàries
en matèria de gènere. En la clàusula cinquena del conveni,
ambdues institucions es van comprometre a la creació d’una
estructura universitària que assumís la tasca duta a terme pel
SIED des del 1991.
La seva creació es va avançar a la promulgació de la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes i a la Llei Orgànica 4/2007
d’universitats, que recull a la disposició addicional dotzena
que “les universitats han de comptar entre les seves estructures d’organització amb unitats d’igualtat per a l’exercici de
les funcions relacionades amb el principi d’igualtat entre dones i homes”.

Amb la creació d’aquest centre, la UdL dóna resposta al seu
compromís d’introduir la igualtat d’oportunitats i la perspectiva de gènere de forma transversal a tots els àmbits
de treball: la gestió, la docència i la recerca. A més, la seua
existència suposa una oportunitat per a la pròpia UdL i per
a la comunitat lleidatana d’establir un espai especialitzat
que contribueix a formar professionals del propi territori
per al progrés de les terres de Lleida.
L’any 2016 el Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona
compleix 25 anys i el Centre Dolors Piera celebra el 10è
aniversari.

Objectius

Estructura i equip
Vicerectorat d’Activitats Culturals
i Projecció Universitària

Centre Dolors Piera
d’Igualtat d’Oportunitats
i Promoció de les Dones

Direcció del Centre
Dra. Ana M. Romero Burillo
973703334, directora@cdp.udl.cat

Consell
Assessor

Els objectius del Centre Dolors Piera són:
•
•
•
•
•
•

Sensibilitzar la comunitat universitària sobre les
desigualtats existents entre dones i homes
Promocionar la recerca i la docència en gènere
Promoure polítiques d’igualtat de gènere
Motivar la inclusió de la perspectiva de gènere a la
docència, la recerca i la gestió
Contribuir a la formació de professionals que
incloguin la perspectiva de gènere en la seva activitat
professional i en la seva vida personal
Contribuir a la transformació de la realitat per a una
societat més justa i igualitària.

Gestora d’Igualtat d’Oportunitats
Maika Molina Molina
973703396
mariacarmen.molina@udl.cat

Gestor/a de Gènere
Cristina Rodríguez Orgaz
973702757
cristina.rodriguez@udl.cat

Personal associat a projectes
Núria Gutiérrez Baiges
973706623
marianuria.gutierrez@udl.cat

Personal col·laborador
Divina Salvany Benet
973706623
divina.salvany@geosoc.udl.cat

Consell Assessor
El Consell Assessor és un dels òrgans de govern del
Centre Dolors Piera. Es tracta d’una comissió participativa, consultiva i d’assessorament a les tasques
i activitats del Centre i el seu objectiu fonamental és
supervisar la seva gestió.
Segons l’article 7 del Reglament del Centre, el Consell
Assessor ha de proposar línies d’actuació en igualtat
d’oportunitats, supervisar el pressupost, elaborar el
programa anual, aprovar la memòria anual, proposar
l’aprovació i les modificacions del Reglament i el nomenament de la directora o el director.

A qui ens adrecem?
A tota la comunitat universitària:
•
•
•
•

Estudiantat
Personal Docent Investigador (PDI)
Personad d’Administració i Serveis (PAS)
Instituts i centres de recerca

A la societat lleidatana
•
•

Centres d’educació formal (infantil, primària,
secundària) i no formal
Entitats i institucions  

Àmbits de treball
El Centre treballa per la consecució de la igualtat entre
dones homes en els següents àmbits:
•
•
•
•
•

Divulgació i sensibilització
Docència i recerca
Polítiques de gènere i d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes
Assessorament
Projecció exterior

Reconeixements
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Qui va ser Dolors Piera

•

Dolors Piera va néixer el 1910 a Puigverd d’Agramunt (Lleida), filla d’un mestre progressista que li inculcà de ben petita
els valors republicans i la passió per la pedagogia a la qual
s’hi dedicà gairebé tota la seva vida. Dolors Piera va ser una
avantguardista en l’ús de noves tècniques d’ensenyament
que arribaven d’Europa de la mateixa manera que nosaltres,
des del Centre Dolors Piera, impulsem un canvi educatiu que
inclogui una visió de gènere. Això i el seu lloc de naixement
dins l’àmbit d’influència de la Universitat de Lleida, van ser
algunes de les raons per les quals vam escollir-la per donar
nom al nostre servei.

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Consolidació del Centre Dolors Piera com a unitat de
referència en matèria d’igualtat de gènere a la UdL.
Posada en marxa de la Unitat d’Atenció i Prevenció de la
discriminació, assetjament i violència per raó de gènere.
Assessorament tècnic especialista per a l’elaboració de
la diagnosi de la situació de les dones a la Universitat de
Lleida i del disseny dels plans d’igualtat de la institució,
així com per a l’aplicació de la perspectiva de gènere en
la docència, la recerca i la gestió.
Commemoració de les diades assenyalades per la lluita
dels drets de les dones a la UdL (15 d’octubre, 25 de
novembre, 8 de març, 28 de maig).
Posada en marxa de màsters oficials en gènere i un
Mínor en Gènere i Dret.
Participació activa en els encontres d’unitats i oficines
d’igualtat de les universitats espanyoles, la xarxa de les
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de treball en matèria de gènere del Campus Iberus i la
Xarxa Vives d’universitats.
Publicacions: Col·lecció Genuïnes (divulgació), Col·lecció
Estudis (recerca), publicacions monogràfiques i el butlletí mensual.
Acollida d’estudiantat en pràctiques d’Educació Social i
de Comunicació i Periodisme Audiovisuals.
Jornada Per què no puc fer-ho? de presentació dels
estudis universitaris de la UdL sense estereotips de
gènere.
Promoció de la Declaració Institucional de la UdL de
Tolerància Zero envers la violència i l’assetjament per
raó de gènere (2010) i elaboració de l’estudi tècnic del
Reglament d’actuació en cas de violència de Gènere a
la UdL (2013).

Vinculació amb altres entitats i
institucions
•
•
•
•
•
•

Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona
Casal de la Dona de l’Ajuntament de Lleida
Institut Català de les Dones
Instituto de la Mujer (Ministerio de Sanidad, Asuntos
Sociales e Igualdad)
Xarxa d’Unitats i Oficines d’Igulatat de Gènere per a
l’Excel·lència Universitària
Grup de treball en igualtat de gènere al Campus Iberus i
a la Xarxa Vives d’Universitats

il·lustracions: txelltehas.com DL: 240-2016

Fites assolides:

Centre Dolors Piera
El servei d’igualtat d’oportunitats i promoció de les
dones de la Universitat de Lleida

Durant el seu període de magisteri per les Terres de Ponent
va participar en la fundació d’un dels primers sindicats de
mestres que hi va haver a Catalunya, la Federació Espanyola de Treballadors de l’Ensenyament (FETE-UGT). Després,
va entrar al PSUC quan acabava de fundar-se, com a responsable de la secció femenina. Més tard, va participar en
la fundació de la Unió de Dones de Catalunya des del càrrec
de secretària i durant la Guerra Civil també va exercir de regidora d’ensenyament a l’Ajuntament de Barcelona situació
que, juntament amb la seva militància comunista i els seu
republicanisme, la va portar a l’exili l’any 1939.
Es va expatriar a Xile on va continuar involucrant-se en les
organitzacions de dones, en el Casal Català de Santiago de
Xile i en la lluita política i contra el feixisme. Després d’anys
dedicats a la docència a la terra que l’havia adoptada i on havia format la seva família, morí a Xile el 2002.

Campus de Cappont, Carrer Jaume II, 71
Edifici Polivalent (despatx 0.20)
25001 Lleida, Catalunya.
Tel. +34 973 70 27 57 - 973 70 33 96 - 973 70 66 23
centredolorspiera@cdp.udl.cat

Les persones que formem part del Centre Dolors Piera també ens identifiquem amb bona part de la seva vida, especialment, amb aquesta visió de l’ensenyament que ha d’incloure
un component ètic i moral que vagi més enllà dels continguts. Perquè tenim l’obligació i la responsabilitat d’actuar i
de sensibilitzar sobre les desigualtats amb què encara es troben les dones pel fet de ser-ho.

http://www.cdp.udl.cat
Segueix-nos!
centredolorspiera
@centrecdp
dolorspiera

Amb la col·laboració de:
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Qui va ser Dolors Piera

•
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els valors republicans i la passió per la pedagogia a la qual
s’hi dedicà gairebé tota la seva vida. Dolors Piera va ser una
avantguardista en l’ús de noves tècniques d’ensenyament
que arribaven d’Europa de la mateixa manera que nosaltres,
des del Centre Dolors Piera, impulsem un canvi educatiu que
inclogui una visió de gènere. Això i el seu lloc de naixement
dins l’àmbit d’influència de la Universitat de Lleida, van ser
algunes de les raons per les quals vam escollir-la per donar
nom al nostre servei.

•
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•
•
•
•
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Lleida i del disseny dels plans d’igualtat de la institució,
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la docència, la recerca i la gestió.
Commemoració de les diades assenyalades per la lluita
dels drets de les dones a la UdL (15 d’octubre, 25 de
novembre, 8 de març, 28 de maig).
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Mínor en Gènere i Dret.
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