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ACTA DO XVI PREMIO CLARA CAMPOAMOR Á IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES 

(2022) 
 
 

 
Sendo ás 12.10 horas do luns día 21 de febreiro de 2022, nas dependencias do CIM, reúnense as 
persoas integrantes do xurado encargadas de outorgar o XVI Premio Clara Campoamor á Igualdade 

de Oportunidades, e que a continuación se relacionan: Eugenia Díaz Abella , concelleira de Igualdade, 
Mª Elena De Jesús Rodríguez, directora do CIMM, María Cabanelas Álvarez en representación do 
Consello Municipal da Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes, Ana Belén Yañez 
Fernández, en representación da Comisión de Investigación e Seguemento da violencia exercida 
contra as mulleres,  Rosa María Díaz Naya, en representación do ámbito sociocultural e  Mª Jesús 
Vázquez Fernández, xefa de negociado  da Concellaría de Igualdade, actuando como secretaria. 

 
Examinadas as propostas presentadas e os méritos aducidos, o xurado acorda por unanimidade 
conceder o XVI Premio Clara Campoamor á igualdade de oportunidades ao grupo de profesoras das 

Facultades de Ciencias, da Escola de Enfermaría, da Escola Superior de Enxeñaría Informática e da 

Escola de Enxeñaría Aeronaútica e do Espazo do Campus de Ourense da Universidade de Vigo, pola 
promoción, a visibilización e a posta en valor de referentes femeninos nas ciencias, tecnoloxías, 
enxeñerías e matemáticas,(STEM), pola divulgación a través de exposicións (Experimenta en 
femenino), das contribucións das mulleres a estas ciencias, servindo de modelo e concienciando á 
mocidade sobre a necesidade de contribuir, homes e mulleres en igualdade, ao desenvolvemento 
científico e tecnolóxico da nosa sociedade. Finalmente, porque cos seus traballos divulgativos 
contribuen a romper estereotipos de xénero nas titulacións universitarias, en especial nas STEM 
hiper representadas por homes. 

 
 
Non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión sendo as 13:10 h. do que dou testemuño 
no lugar e data sinalados no encabezamento, asinando todas as presentes na devandita acta en 
proba de conformidade.  

 
 

 
 

 
 
 


