
l’enquesta de l’Observatori

El per què de l’enquesta
L’Observatori de la Igualtat es proposa per als propers anys promoure la participació en 
la de�nició dels seus objectius i en l’organització d’activitats, perquè siguin més útils i 
properes als col·lectius de la universitat; afavorir la transferència del coneixement sobre 
gènere; ampliar i fer més efectiu el treball col·laboratiu, teixint aliances entre investiga-
dors i docents i establint una xarxa de col·laboradors que impliqui l’alumnat.

Per això és necessari saber en quin punt ens trobem, escoltar suggeriments i identi�car 
les persones interessades en col·laborar d'ara en endavant.

Amb aquesta �nalitat, s’ha fet una enquesta adreçada a la comunitat universitària, que 
ha estat oberta del 7 de maig al 14 de juny.

Objectius

Context
Aquesta acció forma part del procés de modernització de l’Observatori de la Igualtat i 
d’enfortiment de la universitat a través del projecte Equality (Strengthening women 
leadership in Latin American HEIs and society). 

Es tracta d’un projecte �nançat pel programa ALFA III de la Unió Europea en el qual la 
URV participa junt amb 21 universitats més d’Europa i Llatinoamèrica. 

Equality té per objectiu millorar la situació de les dones en la ciència i la implantació de 
polítiques d’igualtat a les universitats. 

Determinar el nivell de coneixement sobre l’Observatori de la Igualtat que té la comu-
nitat universitària.

Determinar el nivell de sensibilització en qüestions de gènere i d’igualtat 
d’oportunitats.

Contribuir al disseny del pla estratègic de l’Observatori per als propers anys.

Organitzar activitats més útils i properes als col·lectius de la universitat.

Detectar persones interessades a col·laborar amb l’Observatori.
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Resum de l’enquesta
Fins a 265 persones de la comunitat universitària de la URV han respost l’Enquesta per 
a la millora de l’Observatori de la Igualtat. El 77% dels participants coneixen 
l’existència de l’Observatori, però el 60% a�rmen no saber quines funcions té. Més 
de la meitat tenen coneixement que la universitat té un Pla d’Igualtat, però el 42% de 
les persones que han respost no saben que existeix*.

Del total de participants, el 37% han estat alumnes, el 35% Personal d’Administració i 
Serveis, i el 28% de Personal Docent i Investigador. La gran majoria de les respostes, el 
74%, han estat de dones, i el 26% d’homes.

77 persones han deixat les seves dades per col·laborar en les activitats de 
l’Observatori i 58 persones han fet propostes o suggeriments adreçats a millorar 
l’activitat del propi Observatori, crear noves activitats o han fet constar la seva opinió 
respecte al tractament de la temàtica de gènere. 

Així, per exemple, s’han produït diverses aportacions que demanen formació i xerrades 
a la gent jove sobre la violència en la parella i sobre els rols de gènere, promoure 
l’estudi de les enginyeries a les etapes d’educació primària i secundària, promoure 
entre els homes els estudis amb una major feminització, treballar per a la racionalització 
dels horaris i la conciliació laboral i familiar, millorar la difusió de les funcions i les 
activitats de l’Observatori, participar en altres activitats de la universitat i la reducció de 
la utilització del llenguatge no sexista.

En l’enquesta es plantejaven diverses preguntes per detectar, d’una banda, el nivell de 
sensibilització de la comunitat universitària sobre la igualtat de gènere, i de l’altra per 
mesurar el nivell d’acord o desacord amb algunes de les mesures del Pla d’Igualtat. 
Entre les a�rmacions on s’ha produït més de la meitat de respostes coincidents en el grau 
d’acord, hi destaquen:

Fer una campanya de difusió sobre l’existència de desigualtats a la URV (53% total-
ment d’acord, 21% d’acord).

Promoure recursos per a l’assessorament psicològic, la prevenció i la detecció de 
discriminació i violència de gènere (64% totalment d’acord, 22% d’acord).

Promoure la conciliació familiar i laboral, especialment si es tenen persones depen-
dents i menors a càrrec (77% totalment d’acord, 15% d’acord).

Fer campanyes de sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i la coresponsabilitat 
a tota la comunitat URV (54% totalment d’acord, 25% d’acord).

Visibilitzar l’aportació de les dones en totes les branques del coneixement (50% total-
ment d’acord, 29% d’acord).
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*NOTA: l’enquesta no és representativa de la comunitat universitària, sinó de les persones que han respost. Per tant, 
els percentatges s’han fet en relació al total de respostes rebudes.
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Nombre de respostes rebudes
                   265

Per�l dels participants

Alumne/a   97  37%
PDI    74  28%
PAS   94  35%

Home   70  26%
Dona   195  74%

< 30 anys   96  37%
31-35 anys    106  40%
+ 46 anys   61  23%

Tipus de membre

Sexe

Edat
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Coneixement de l’Observatori

Sí      204    77%
No   61    23%

Sí   106       40%
No  159    60%

Coneixes l’existència de l’Observatori de la Igualtat?

Saps quines són les funcions de l’Observatori de la Igualtat?

Has participat alguna vegada de les activitats organitzades per l’OBI?

Sí   41    15%
No  224    85%
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Coneixement de l’Observatori

Podries anomenar almenys 2 de les activitats que l’OBI organitza per a 
la comunitat universitària?
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Coneixement del Pla d’Igualtat 

Valora els següents aspectes del Pla d’Igualtat segons si hi estàs total-
ment d’acord (5), d’acord (4), parcialment d’acord (3), ni en acord ni en 
dasacord (2), en desacord (1).

Sí   154    58%
No  111    42%

Coneixes l’existència del Pla d’Igualtat de la URV?
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Fer una campanya de difusió sobre l’existència de desigualtats a la URV.

Totalment d’acord (5)   133  53%
D’acord (4)    53  21%
Parcialment d’acord (3)  38  15%
Ni en acord ni en desacord (2) 12 5%
En desacord (1)   13 5%
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Coneixement del Pla d’Igualtat 
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Promoure recursos per a l’assessorament psicològic, la prevenció i la de-
tecció de discriminació i violència de gènere.

Totalment d’acord (5)   160 64%
D’acord (4)    55 22%
Parcialment d’acord (3)  23 9%
Ni en acord ni en desacord (2) 5 2%
En desacord (1)   6 2%

Promoure la conciliació familiar i laboral, especialment si es tenen per-
sones dependents i menors a càrrec.

Totalment d’acord (5)   191 77%
D’acord (4)    37 15%
Parcialment d’acord (3)  11 4%
Ni en acord ni en desacord (2) 6 2%
En desacord (1)   4 2%

Que els serveis i centres utilitzin un llenguatge i una imatge corporativa 
igualitària.

Totalment d’acord (5)   119 48%
D’acord (4)    61 24%
Parcialment d’acord (3)  43 17%
Ni en acord ni en desacord (2) 18 7%
En desacord (1)   9 4%
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Coneixement del Pla d’Igualtat 
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Adoptar estratègies en els ensenyaments molt feminitzats o masculinit-
zats, i analitzar-ne l’impacte.

Totalment d’acord (5)   87 35%
D’acord (4)    90 36%
Parcialment d’acord (3)  47 19%
Ni en acord ni en desacord (2) 16 6%
En desacord (1)   9 4%

Fer campanyes de sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i la 
coresponsabilitat a tota la comunitat URV.

Totalment d’acord (5)   134 54%
D’acord (4)    62 25%
Parcialment d’acord (3)  34 14%
Ni en acord ni en desacord (2) 11 4%
En desacord (1)   9 4%

Estimular la presència de la temàtica de gènere en els plans d’estudis 
dels graus.

Totalment d’acord (5)   94 38%
D’acord (4)    61 24%
Parcialment d’acord (3)  47 19%
Ni en acord ni en desacord (2) 23 9%
En desacord (1)   24 10%
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Coneixement del Pla d’Igualtat 
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Garantir l’oferta de seminaris interdisciplinaris i cursos d’estiu que 
incloguin la perspectiva de gènere en tots els camps de coneixement.

Totalment d’acord (5)   93 38%
D’acord (4)    70 28%
Parcialment d’acord (3)  45 18%
Ni en acord ni en desacord (2) 23 9%
En desacord (1)   15 6%

Visibilitzar l’aportació de les dones en totes les branques del coneixe-
ment.

Totalment d’acord (5)   124 50%
D’acord (4)    71 29%
Parcialment d’acord (3)  32 13%
Ni en acord ni en desacord (2) 13 5%
En desacord (1)   9 4%

Fer visible i difondre els resultats de la recerca amb perspectiva de 
gènere amb impacte reconegut.

Totalment d’acord (5)   112 45%
D’acord (4)    72 29%
Parcialment d’acord (3)  39 16%
Ni en acord ni en desacord (2) 15 6%
En desacord (1)   12 5%
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Coneixement del Pla d’Igualtat 
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Incrementar el nombre de dones entre les persones expertes convidades 
i conferenciants en actes de la URV.

Totalment d’acord (5)   117 47%
D’acord (4)    63 25%
Parcialment d’acord (3)  32 13%
Ni en acord ni en desacord (2) 20 8%
En desacord (1)   16 6%
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Sensibilització en qüestions de gènere 
i d’igualtat d’oportunitats
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La desigualtat té a veure amb la falta de mèrits de les dones.

Totalment d’acord (5)   7 3%
D’acord (4)    15 6%
Parcialment d’acord (3)  20 8%
Ni en acord ni en desacord (2) 25 10%
En desacord (1)   185 73%

La desigualtat té a veure amb la discriminació indirecta cap a les dones.

Totalment d’acord (5)   71 28%
D’acord (4)    92 36%
Parcialment d’acord (3)  48 19%
Ni en acord ni en desacord (2) 24 9%
En desacord (1)   18 7%

Valora les següents frases segons si hi estàs totalment d’acord (5), 
d’acord (4), parcialment d’acord (3), ni en acord ni en dasacord (2), en 
desacord (1).
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Sensibilització en qüestions de gènere 
i d’igualtat d’oportunitats
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La desigualtat té a veure amb la poca disponibilitat de les dones a assu-
mir càrrecs.

Totalment d’acord (5)   12 5%
D’acord (4)    25 10%
Parcialment d’acord (3)  43 17%
Ni en acord ni en desacord (2) 44 17%
En desacord (1)   129 51%

La desigualtat té a veure amb l’assignació de rols en funció del sexe.

Totalment d’acord (5)   108 43%
D’acord (4)    80 32%
Parcialment d’acord (3)  39 15%
Ni en acord ni en desacord (2) 9 4%
En desacord (1)   16 6%




