Creació de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de
Dones i Gènere (iiEDG)
Amb data 15 de maig de 2008, el DOGC publica l’ordre (IUE/217/2008), per la qual
es crea l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i de Gènere, com a institut de
recerca interuniversitari, on hi participen set universitats catalanes: Universitat de
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat
de Lleida, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili,
i
Universitat de Vic.
L’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i de Gènere aplega una vintena de grups de
recerca que tenen una llarga trajectòria en aquestes àrees de coneixement. Els estudis de
dones i gènere han anat generant, en els ultims 30 anys, una àrea de docència i recerca
reconeguda acadèmicament arreu del món. La legalització de l’iiEDG suposa un important
reconeixement oficial a Catalunya d’aquesta àrea d’investigació, formació i intervenció.
L’ Institut té com a objectiu prioritari el desenvolupament de la recerca i de la innovació a
través del treball dels investigadors i investigadores que l’integren, així com la transferència
d’aquests coneixements al teixit social i amb una aplicació directa a les institucions,
organismes, empreses i totes aquelles unitats socials en què les problemàtiques vinculades a
qüestions de gènere són latents.
La consolidació del vessant formatiu a través de la impartició del Màster Oficial
Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania també ha estat un objectiu
prioritari. Aquest màster, del qual s’impartirà la segona edició en el proper curs acadèmic
2008-2009, és el primer màster oficial a Catalunya que planteja els estudis de gènere com a
eix vertebrador del pla docent, tot oferint una formació interdisciplinar en aquestes matèries
i la possibilitat de realitzar un doctorat en aquests estudis.
El reconeixement legal de l’iiEDG potencia un espai interdisciplinari d’intercanvi que permetrà
desenvolupar completament i amb normalitat totes les seves línies d’intervenció,
especialment pel que fa a introduir els estudis de dones i gènere dins de totes les àrees del
saber i aconseguir que la formació i la recerca d’alt nivell en aquesta àrea siguin
reconegudes. .

