
Teresa Ortiz Gómez 
Des de 1981 exerceix el seu treball docent i investigador en la Universitat de Granada, on forma 
part del Departament d'Història de la Ciència i de l'Institut de Recerca d'Estudis de les Dones i 
de Gènere, del qual va ser cofundadora l'any 1986. Ha realitzat estades de recerca en les 
universitats d’Oxford (Wellcome Unit for the History of Medicine), Central University London 
(Wellcome Centre for the History of Medicine), Harvard (Department of History of Science, 
Faculty of Arts and Sciences), Buenos Aires (Institut Interdisciplinari d'Estudis de Gènere, 
Facultat de Lletres), i en el CCHS del CSIC de Madrid (Institut de Filosofia). 

Des de 2002 és investigadora responsable del grup HUM-603-Estudios de las Mujeres, grup de 
recerca consolidat i interdisciplinàri del Pla Andalús de Recerca (PAIDI) i té 5 sexennis de 
recerca reconeguts. 

Ha participat en un total de 21 projectes de recerca subvencionats i ha sigut investigadora 
principal (IP) en 11 d'ells. Ha publicat 17 llibres, 8 com autora o coautora i 9 com a editora, i un 
centenar d'articles i capítols de llibres. Entre la seua activitat de divulgació del coneixement ha 
publicat recentment la web historiadeanticoncepcion.ugr.es 

En els seus primers treballs sobre la professió mèdica a Andalusia en el segle XX i sobre 
professionals sanitaris en el segle XVIII, va proposar una cartografia fins llavors inèdita de la 
distribució geogràfica de metges i professionals sanitaris. Els seus primers treballs d'història de 
les matrones a Espanya en els segles XVII i XIX es van fer en el marc d'un projecte col·lectiu 
europeu. En la dècada de 1990 va iniciar l'anàlisi dels discursos mèdics del segle XX amb 
perspectives de gènere i feministes, amb treballs dedicats a les idees mèdiques sobre la dona, 
l'anorèxia, l'anticoncepció i la transsexualitat. Va treballar igualment en l'avaluació dels estudis de 
les dones, coordinant un contracte per a l'actualització del Libro Blanco de los Estudios de las 
Mujeres. 

A la fi del segle XX, va iniciar l'estudi dels discursos generats per dones professionals i usuàries 
del sistema sanitari, sobre la base de les fonts orals. Ha contribuït a descobrir els punts de 
convergència i divergència de la vida professional de les metgesses durant la segona meitat del 
segle XX i començaments del XXI i les seues identitats professionals. L'anàlisi del discurs i la 
història oral constitueixen la base de dos projectes d'història de la planificació familiar en els 
quals ha treballat des de 2008 i en els quals ha prestat especial atenció a l'activisme sanitari i 
feminista per la planificació familiar durant els anys 70, la circulació material i discursiva de la 
píndola anticonceptiva, la participació espanyola en xarxes internacionals d'anticoncepció i 
l'experiència sexual i anticonceptiva de les dones durant el segon franquisme i la transició 
democràtica. En l'actualitat forma part de l'equip del projecte Cap a la salut global. Espanya i 
l'Organització Mundial de la Salut (SALUDOMS), finançat pel Ministeri d'Economia i 
Competitivitat. 

Ha exercit com a directora de l'Institut d'Estudis de les Dones de la UGR, coordinadora dels seus 
programes de doctorat (1997-2007), directora de la col·lecció “Feminae” de la Universitat de 
Granada i codirectora de la revista Dynamis, revista JCR especialitzada en història de la 
medicina i de la ciència (1999-2011). Ha participat en les juntes directives de l'Associació 
Espanyola d'Història de les Dones i de la Societat Espanyola d'Història de la Medicina i forma 
part del consell assessor de diverses revistes indexades d'història de la ciència, història de les 
dones i estudis feministes. 

El seu treball ha sigut pioner i significatiu en el camp de la història de la medicina i gènere i dels 
estudis de les dones, i ha contribuït a crear a Espanya les bases de recerca en els camps 
interdisciplinaris de gènere i salut i gènere i ciència. És, així mateix, un referent per a la història 
de les professions sanitàries i per a la història de les matrones i les metgesses a Espanya. 

Tota aquesta activitat ha sigut possible gràcies al seu treball col·laboratiu amb un bon nombre de 
col·legues de diferents àrees, universitats i països, com es mostra amb més detall en la web: 
http://wpd.ugr.es/local/tortiz 
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