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Pl. de Víctor Siurana, 1 E-25003 Lleida | Tel. +34 973 70 20 00

Centre d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció
de les Dones

 [ http://www.cdp.udl.cat/home ]

PRESENTACIÓ
El Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones neix fruit de l'esforç del SIED (Seminari

) per fomentar la igualtat d’oportunitats entreInterdisciplinari d’Estudis de la Dona [ http://www.cdp.udl.cat/sied/ ]

dones i homes. Amb la creació d’aquest centre, únic a la xarxa d’universitats catalanes, la Universitat de Lleida
adquireix el compromís de treballar en aquest sentit en l’àmbit universitari i en la societat en general.

El Centre es proposa contribuir a la conscienciació de la discriminació de les dones i a la promoció d’aquestes
treballant en cinc esferes diferents:

Divulgació
Docència i investigació
Col·laboració de plans d’igualtat
Assessorament
Cooperació internacional

ELS NOSTRES PROJECTES:

IV Edició del Màster Oficial en Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a les dones a l’àmbit rural (en línia) 
http://www.agentsigualtatdones.udl.cat [ http://www.agentsigualtatdones.udl.cat/ ]

Diagnosi del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la Universitat de Lleida 
I Pla d'Igualtat de la Universitat de Lleida [ 

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/centredolorspiera/.galleries/docs/documents/LaigualtatdegenerealaUdL_antic.pdf ]

Diagnosi sobre la situació de les dones a les comarques de Lleida i Protocol d´actuació
La vida de les dones preses. Una aproximació antropològica

ALTRES PROJECTES EN COL·LABORACIÓ AMB EL SIED

http://www.udl.cat/
http://www.cdp.udl.cat/home
http://www.cdp.udl.cat/sied/
http://www.cdp.udl.cat/sied/
http://www.agentsigualtatdones.udl.cat/
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Enxarxades a Lleida: creació d’un espai virtual de trobada per a les dones de la província de Lleida
Col·laboració amb l’acció 14 del programa EQUAL Dona - home rurals. Creació de materials coeducatius
Centre d’Estudis i Documentació de les Dones (CEDD)

ALTRES ACTIVITATS

Cursos
Jornades de formació
Tallers
Activitats reivindicatives
Assessorament tècnic en la realització de plans d’igualtat a diverses entitats de la província de Lleida

PRESTACIÓ DE SERVEIS

Coordinació del programa Talla amb els Mals Rotllos, de l’Institut Català de les Dones 
http://www.gencat.net/icdona/tallaindex.htm [ http://www.gencat.net/icdona/tallaindex.htm ]

QUI VA SER DOLORS PIERA:

Nascuda a Puigverd d’Agramunt (Lleida) al 1910, era filla d’un mestre progressista que li inculcà la passió per la
pedagogia. A l’Escola Normal de Lleida hi té com a professora Pepita Uriz. Dolors Piera exerceix de mestra a
Vilafranca del Penedès i contribueix a la fundació de la Federació Espanyola de Treballadors de l’Ensenyança
(FETE-UGT). Organitza amb els seus companys i companyes la celebració del Primer de Maig. Durant el Bienni
Negre (1934-36) l’expedienten per exercir la Tècnica Freinet a Vilafranca del Penedès. A casa seua hi ha la
redacció de l’ , òrgan de la FETE, de la qual és delegada per Catalunya en el Congrés MundialEscola Proletària
de Professors de París. Destaca la seua actuació en les Joventuts Socialistes i en la redacció d’ . És laIskra
secretària femenina del Comitè Executiu del PSUC i una de les organitzadores del Congrés de la Dona celebrat
a Barcelona l'any 1937, d’on sorgeix la Unió de Dones de Catalunya. Dolors n’és la secretària general.
Col·labora en la revista i promou l’Ajuda Infantil de Rereguarda. El 1937, com a regidora deCompanya 
l’Ajuntament de Barcelona, acompanya la Passionària al míting del Velòdrom d’Hivern, a París. El 1939 s’exilia i
treballa en l’Oficina Internacional per a la Infància de París. Quan esclata la  Segona Guerra Mundial la detenen
i passa quatre mesos a la presó de Fresnes. Quan en surt, ella i el seu germà Josep es veuen obligats a marxar
de França. Amb el transatlàntic Cuba viatja a la República Dominicana i després s’instal·la a Xile, on es reuneix
amb el seu company i neixen els seus fills. La lluitadora antifeixista torna a exercir la docència. És la
sotsdirectora de l'Escuela Bialik i, més tard, la directora del Colegio Andersen. Com a feminista, ajuda a
organitzar el primer Congreso de Mujeres de Santiago i celebra el Día Internacional de la Mujer a la Universitat
de Xile. L’any 2000 va morir a Santiago de Xile.

Font: http://www.gencat.net/icdona/docs/pub_calendari2005.pdf [ 
http://www.gencat.net/icdona/docs/pub_calendari2005.pdf ]
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