
La Unitat de Igualtat y  el Institut Universitari d ’Estudis de la Dona de 
la Universitat de València 

 
Se complacen en anunciar el Acto Académico de concesión de la Medalla de la 
Universitat de València a la filósofa valenciana, Celia Amorós, una de las 
representantes más emblemáticas del pensamiento feminista y de la acción 
reivindicativa de las mujeres. 
 
El acto tendrá lugar en el Paraninfo de la Universitat (Centre Cultural La Nau; Calle de 
la Universitat, 2 – 46003-València) el viernes 10 de marzo a las 13 horas e incluirá las 
siguientes intervenciones: 

¬ Palabras de inicio a cargo de la Sra. Secretaria General de la Universitat de 
València, Doctora María José Añón. 

¬ Laudatio de Celia Amorós a cargo de la Doctora Ester Barberá, Catedrática 
de Psicología y miembro del Institut Universitari d’Estudis de la Dona 

¬ Discurso de la homenajeada, Doctora Celia Amorós 
¬ Palabras de clausura del Sr. Rector de la Universitat de València, Doctor 

Esteban Morcillo. 
 
A continuación se servirá un vino de honor en el claustro de la Universitat 
 
Si alguna persona o asociación tiene dificultades para acceder a la invitación o a la 
inscripción y desea asistir, rogamos se ponga en contacto con la Unitat d’Igualtat en la 
siguiente dirección: igualtat@uv.es, donde gustosamente se gestionará su reserva. 
 

 
 

La Unitat de Igualtat i l’Institut Universitari d’E studis de la Dona de 
la Universitat de València 

 
Es complauen a anunciar l’Acte Acadèmic de concessió de la Medalla de la Universitat 
de València a la filòsofa valenciana, Celia Amorós, una de les representants més 
emblemàtiques del pensament feminista i de l'acció reivindicativa de les dones. 
 
L'acte tindrà lloc en el Paranimf de la Universitat (Centre Cultural La Nau; Carrer de la 
Universitat, 2- 46003 València) el divendres 10 de març a les 13 hores i inclourà les 
següents intervencions: 
 

¬ Paraules d'inici a càrrec de la Sra. Secretària General de la Universitat de 
València, Doctora María José Añón. 

¬ Laudatio de Celia Amorós a càrrec de la Doctora Ester Barberá, Catedràtica de 
Psicologia i membre de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona 

¬ Discurs de l'homenatjada, Doctora Celia Amorós 
¬ Paraules de clausura del Sr. Rector de la Universitat de València, Doctor 

Esteban Morcillo. 
 
A continuació se servirà un vi d'honor en el claustre de la Universitat. 
 
Si alguna persona o associació té dificultats per a accedir a la invitació o a la inscripció i 
desitja assistir, preguem es pose en contacte amb la Unitat d’Igualtat en la següent 
adreça: igualtat@uv.es, on gustosament es gestionarà la seua reserva. 


