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- Nota de premsa -        06/03/2016  

La directora de l’IRBLleida condueix l’acte del Dia 
Internacional de la Dona a Lleida 

 
- Estarà acompanyada per dos representants del Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la 

Dona (SIED) de la Universitat de Lleida 
 
- Les administracions lleidatanes han escollit una persona i una entitat que destaquen per 

la seva tasca de donar visibilitat a les dones pioneres 
 

La directora de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida), Elvira 

Fernández, serà l’encarregada enguany de conduir l’acte commemoratiu del Dia Internacional 

de la Dona a Lleida, el proper 8 de març a partir de les 12 hores a la plaça 8 de març de Lleida. 

Com cada any, les administracions de Lleida, Delegació del Govern de la Generalitat de 

Catalunya, Diputació de Lleida, Subdelegació del Govern a Lleida, Universitat de Lleida, la 

Paeria de Lleida i Consell Comarcal del Segrià, han escollit una persona i una entitat que 

destaquen per la seva tasca a favor de la igualtat a Lleida.  

La Dra. Fernández estarà acompanyada per dos representants 

del Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona (SIED) de la 

Universitat de Lleida, que aquest 2016 compleix 25 anys, que 

llegiran la declaració institucional única per a tot Catalunya. Així 

mateix, un grup d’alumnes del conservatori de Lleida 

interpretarà diferents peces de música durant l’acte.   

L’acte, organitzat per una comissió formada per representants de totes les institucions de 

Lleida, és una data per denunciar totes les situacions de discriminació que encara persisteixen 

en els diferents àmbits de la vida personal i col·lectiva de les dones, per crear opinió i 

compromís per eradicar-les. Així com també, per donar visibilitat a les dones que han estat 

pioneres i posar-se al costat de les que han estat protagonistes dels canvis que han fet possible 

avançar en la igualtat.  
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