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La Fundació Isonomía de la Universitat Jaume I de Castelló, organitza el VII congrés 
Isonomía entre dones i homes, amb una jornada d’interlocució municipal, que sota el 
títol “Les dones en l’èpica, en l’ètica i en l’estètica”, tindrà lloc el 27 i 28 d’octubre en 
la Sala de Juntes de l’Edifici Rectorat de la Universitat Jaume I. En ell participarà Mª 
Luz Blasco Querol, regidora de benestar social de l’Ajuntament de Morella, Anabel 
Ejarque Peñarroya, agent d’ocupació i desenvolupament local de Forcall, José Medina 
Lozano, alcalde de Ribesalbes, Mª Teresa Palacios Beltrán, alcaldessa de Chóvar. 

L’objectiu del mateix és analitzar i recuperar les aportacions de les dones en l’èpica, 
visibilizant a les dones com a persones rellevants en la història que han estat 
invisibilizades; en l’ètica, incorporant els valors adquirits per les dones a través de 
l’experiència esdevinguda de les cures, al marc normatiu, humà i social, i l’estètica, 
recuperant les aportacions de les dones en relació amb l’essència de les dones, 
traslladant el resultat de bones pràctiques en matèria de recuperació de la memòria 
històrica de les dones. 

El programa inclou la presentació de les actes del VI congrés estatal Isonomía sobre 
igualtat entre dones i homes, una conferència sobre “Gènere i educació: unes revisió 
crítica dels conceptes en l’èpica, en l’ètica i en l’estètica”, i una taula redona “Els sabers 
de les dones: visibilización de la seua història”, en la qual personal tècnic i polític, de la 
xarxa Isonomía de municipis de Castelló, presentaran els resultats de la seua localitat 
referents al projecte “Genealogia de dones” impulsat per la Fundació Isonomía. 

L’esdeveniment compta amb la col·laboració de la Consellería d’Educació de la 
Generalitat Valenciana. 

 


