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MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE CURS 2013-14 

OBSERVATORI DE LA IGUALTAT URV 
 

Les accions portades a terme per l’Observatori de la Igualtat a la URV al llarg del curs 

2013-14 s’han desenvolupat seguint els eixos i les mesures previstes en el II Pla 

d’Igualtat (2011-2015). Aquestes actuacions les hem agrupat en els tres grans àmbits: 

docència, recerca i difusió i transferència, complint així amb les tres missions 

assumides per la Universitat. A més s’han desenvolupat diverses accions que queden 

emmarcades en la dimensió d’organització i funcionament intern de l’Observatori.  

 

Difusió i transferència 

En la línia de difusió del coneixement i donant compliment a la mesura 5.1 del II Pla 

d’Igualtat, al mes de desembre de 2013 es va publicar un nou volum, el setè, dins la 

col·lecció Quaderns de la Igualtat amb el títol “La història de les dones i el gènere” 

(http://www.publicacionsurv.cat/llibres-digitals/quaderns-de-la-igualtat/item/425-la-

hist%C3%B2ria-de-les-dones-i-el-g%C3%A8nere) 
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Continuant amb la tasca de divulgació i visibilització de les dones científiques 

destacades, aquest any 2014 hem dedicat l’edició del calendari a les Dones Arquitectes 

donant compliment a la mesura 4.5: 

http://www.urv.cat/media/upload//arxius/igualtat/Donesiciencia/Calendaris/Calendar

i2014.pdf 

 

 

A més, enguany també hem dut a terme l’edició de l’exposició Dones i Arquitectura, la 

qual va estar instal·lada des del 10 d’abril fins al 18 de maig a la sala d’exposicions de 

l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la URV. La inauguració va anar a càrrec de 

la Sra. Olga Twose i Gómez, vocal de cultura de la demarcació de Tarragona del Col·legi 

d’Arquitectes amb la conferència “Ar♀uitectes: valor afegit”. 

 

 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/Donesiciencia/Calendaris/Calendari2014.pdf�
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/Donesiciencia/Calendaris/Calendari2014.pdf�
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Durant el mes de novembre de 2013 es va cedir l’exposició “Pioneres de la Ciència” al 

Centre d’Informació i Recursos per a Dones de l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet. Continuant amb la col·laboració amb les Antenes del Coneixement de la 

URV, aquesta exposició també va estar des del 6 de març fins el 19 d’abril al vestíbul 

del Teatre Auditori de Salou. Amb aquestes accions donem compliment a la mesura 

4.5 del II Pla d’Igualtat. 

 

              

 

El dia 14 de gener de 2014 la directora de l’Observatori de la Igualtat va participar en el 

programa de ràdio El matí de Tarragona Ràdio, a Tarragona Ràdio. En aquesta 

entrevista es va dividir en dues parts, en la primera es va donar a conèixer que és 

l’Observatori de la Igualtat i quines són les seves funcions i, en la segona es van 

explicar algunes de les actuacions previstes per al primer semestre 2014. 
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Recerca 

Des de l’Observatori de la Igualtat continuem amb la participació en xarxes  

internacionals que ja havíem començat en cursos anteriors: 

- El programa ALFA, amb el títol “Equality” – Strengthening Women Leadership in 

Latin American HEI’s and Society” i ha estat cofinanciat per la Comissió Europea 

dins el Programa Alfa III (DCI-ALA/10.02.01/11/21526/279-455/ALFA III (2011)-

132) i coordinat per l’Instituto Tecnológico de Costa Rica. Els dies 21 i 22 

d’octubre de 2013 va tenir lloc a Mèxic una reunió de coordinació administrativa 

entre totes les universitats sòcies del projecte. En aquesta reunió l’Observatori 

va presentar l’informe de l’estat d’avenç de l’activitat 2.2 del projecte, 

Desenvolupament de Plans de Gènere, de la qual la URV n’és coordinadora. 

També s’hi va tractar la continuïtat del projecte un cop finalitzat el finançament 

mitjançant la creació de la Red EQUALITY, per la qual cosa van iniciar-se els 

tràmits al novembre de 2013 perquè la URV en sigui institució membre. Així 

mateix, es va planificar la feina del darrer any del projecte i es van establir les 

bases per a la celebració de la conferència final del projecte. La segona trobada 

d’aquest curs, també de coordinació administrativa, ha estat a Guatemala els 

dies 22 i 23 de maig, on des de l’URV es va presentar l’informe de l’avenç de 

l’activitat 2.2 del projecte: Desenvolupament de Plans de Gènere que coordina 

la URV. També es va tractar l’organització de la Conferència Internacional del 

Projecte Equality que es realitzarà els dies 28 i 29 d’agost a Costa Rica.  

• El mòdul formatiu Jean Monnet que duu per títol “European Integration and 

Gender, 2011-2014” (Direcció General de Educació i Cultura de la Unió Europea, 

200698-LLP-1-2011-1-ES-AJ) i ha estat atorgat a un grup de professores de la 

Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, amb el suport de l’Observatori i la seva 

directora com a investigadora principal.  

• El projecte “Social class, gender, participation and lifelong learning” que compara, 

desenvolupa i difon les millors pràctiques en matèria de formació continuada en 

diferents països de la Unió Europea. Aquest projecte està liderat per Linking 

London i hi participa la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, Espanya), ECHO, 
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Expertisecentrum Diversiteitsbeleid (Utrecht, Països Baixos), Hogeschool Zuyd 

(Limburg, Països Baixos) i la Universidade Aberta (Lisboa, Portugal).  

 

Encara en aquesta dimensió de recerca, hem d’indicar que al mes de juny del 2013 es 

va resoldre la convocatòria de la quarta edició del Premi Maria Helena Maseras a un 

treball de recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere. El treball premiat va ser 

“L’aportació de la dona al món de la química” d’Ana Maria Tapusa de l’Institut Sant 

Pere i Sant Pau de Tarragona. Al mes de novembre  de 2013, el Consell Social de la 

URV, a proposta de l’Observatori de la Igualtat, convocava per cinquena vegada la 

corresponent convocatòria per al curs 2013-14.  

El dia 15 d’octubre de 2013 es fa fer el lliurament dels premis de la segona edició del 

Premi Maria Helena Maseras a treballs de fi de grau, màster i tesis doctorals en estudis 

de dones i gènere. Els treballs premiats van ser: “Les dones a l’Administració pública” 

com a millor premi de Treball de Recerca de Grau de la Sra. Tamara Sánchez Martínez; 

“La trayectoria profesional de las mujeres directivas. Un acercamiento cualitativo y 

cunatitativo” com a millor premi de Treball de Recerca de Màster de la Sra. Mª Victoria 

Martin Herreros; i “Integració de la perspectiva de gènere en el sistema sanitari català” 

com a millor Tesi Doctoral de la Dra. Mª Luisa Panisello Chavarria. Amb aquestes 

accions donem compliment de la mesura 4.7 del II Pla d’Igualtat de la URV. 

 

 
El 9 d’abril es va celebrar la reunió constitutiva de la Xarxa de Recerca en Gènere de la 

URV (URV-Gender), que ja compta amb una cinquantena de membres. Aquesta xarxa 

ha estat impulsada per l’Observatori de la Igualtat amb l’objectiu d’aglutinar esforços i 
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posar en relació el PDI de la universitat que treballa des de diverses disciplines i 

metodologies en temes relacionats amb el gènere i la igualtat entre homes i dones. El 

funcionament de la xarxa és horitzontal i l’adhesió és lliure sense perjudici de formar 

part d’altres xarxes temàtiques o grups de recerca.  

La xarxa neix com a solució a tres necessitats detectades en l’Enquesta per a la Millora 

de l’Observatori, que es va dur a terme com a activitat del projecte europeu Equality: 

1. Posar en valor el treball que es fa a la URV en matèria de gènere en qualsevol dels 

seus àmbits de recerca i també les activitats que es programen; 2. propiciar la 

interrelació de les persones referents en aquest tema a la universitat; i 3. detectar els 

especialistes o persones interessades a la URV a les quals l’Observatori pot ajudar o a 

qui pot adreçar de manera més efectiva els recursos i informació disponible.  

 

Docència, conferències i jornades 

El dia 25 de novembre es va celebrar la I Jornada Dia Internacional per a l’eliminació de 

la violència contra les dones en què es va presentar el Protocol d’actuació en cas de 

possible assetjament de la URV i també es van donar a conèixer els projectes científics 

en matèria de violència de gènere que lidera la universitat. Per finalitzar es va passar el 

documental “Podrías ser ella” d’Isabel Salgado, en el qual es fa una denúncia de la 

violència de gènere feta a través d’entrevistes i cançons de grups musicals. 

 

 

El dia 19 de febrer es va celebrar el “Girls’ Day”, una jornada dirigida a noies estudiants 

de 3r d’ESO dels centres de la demarcació de Tarragona dedicada a difondre les 

titulacions d’Enginyeria fortament masculinitzades. Hi van participar una setantena de 
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noies de 8 centres de la província. Aquesta activitat es va organitzar juntament amb 

l’ETSE i l’ETSEQ i es dona compliment a la mesura 3.4 del II Pla d’Igualtat de la URV. 

 

 

L’Observatori de la Igualtat juntament amb la Facultat de Ciències Jurídiques ha 

col·laborat en l’organització del Mòdul Jean Monnet “Integració europea i gènere”  

(mesura 4.4) que presenta i analitza la legislació i jurisprudència més recents així com 

les iniciatives polítiques europees desenvolupades en matèria d’igualtat. Aquest curs 

s’ha realitzat els dijous compresos entre el 6 de febrer i el 22 de maig de 2014, i ha 

estat dirigit a tota la comunitat universitària i als professionals interessats en aquesta 

temàtica. A més, 7 de les 15 sessions es van oferir com a curs PROFID per al PDI. Podeu 

veure els continguts al següent enllaç: 

http://www.urv.cat/media/upload//arxius/igualtat/JeanMonnet/2014/CAT_Triptic%20

2014.pdf 

 

Coincidint amb el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i donant així 

compliment a la mesura 1.5, cal destacar l’organització de la VII Setmana per la 

Igualtat, entre els dies 3 i 12 de març, amb el títol “Dones i emprenedoria: del 

mentoring al lideratge”. Aquesta activitat representa una oferta formativa per a 

l’alumnat, en aquesta edició amb uns 20 alumnes matriculats, sobre la temàtica 

d’igualtat, dones i gènere en forma de conferències amb una equivalència de 2 crèdits. 

Les diferents conferències i tallers van anar a càrrec de les professores Sara Berbel, 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/JeanMonnet/2014/CAT_Triptic%202014.pdf�
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/JeanMonnet/2014/CAT_Triptic%202014.pdf�
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Estrella Montolío (UB), Virginia Maquieira (UAM) i Isabel Cuadrado (UAL). A més, vam 

comptar amb la participació de la Rosa Escapa (presidenta de la Coordinadora 

espanyola per al Lobby Europeu de Dones), la Mònica Geronès (ex-subdirectora 

general de programes d’igualtat de les dones del Departament de Treball), Eva López 

(directora del Programa Woman Emprende, USC) i Montserrat Boix (creadora de 

Mujeres en Red). Amb aquesta activitat també donem compliment a la mesura 5.9. 

Podeu consultar els continguts específics al següent enllaç: 

http://www.urv.cat/media/upload//arxius/igualtat/Setmana%20Igualtat/ProgramaSet

mana2014.pdf 

 

En el marc de la celebració del Dia Internacional de la Dona es va convocar per setè 

any consecutiu un acte per fer entrega de la “Distinció M. Antònia Ferrer i Bosch 

2014” (mesura 1.4), que en aquesta ocasió el jurat ha destacat a la Dra. Dolors Comas 

d’Argemir per la seva contribució en la promoció de la recerca i la docència en la 

temàtica de dones i gènere. Activitat aquesta que ha dut a terme des de l’activitat 

universitària però també des d’altres institucions que han aportat estudis i materials 

per aplicar la perspectiva de gènere en la pràctica professional. 

(http://www.urv.cat/igualtat/distincions.html) 

 

 

Durant aquest curs 2013-2014, s’ha continuat amb la participació de l’Observatori de 

la Igualtat, amb la sessió Polítiques d’Igualtat per raó de gènere a la Ciència i la 

Tecnologia, en l’assignatura Orientació professional i Ciutadania del Currículum 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/Setmana%20Igualtat/ProgramaSetmana2014.pdf�
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/Setmana%20Igualtat/ProgramaSetmana2014.pdf�
http://www.urv.cat/igualtat/distincions.html�
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Nuclear de Postgrau, coordinat per l’Escola de Postgrau i Doctorat, implementant la 

mesura 4.3. 

 

Funcionament organitzatiu 

El 15 d’octubre es va portar a terme la reunió del Consell Assessor de l’Observatori de 

la Igualtat on es va fer un repàs de les activitats dutes a terme així com de les activitats 

previstes per al curs 2013-14. 

 

El 2 de desembre de 2013 va tenir lloc, a la Seu Universitària de la Universitat d’Alacant 

a la Nucia, la primera reunió del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives 

d’Universitats. L’ordre del dia va ser la constitució del Grup de Treball, proposar i 

aprovar la coordinació del Grup, així com definir les línies estratègiques a desenvolupar 

i iniciar l’elaboració del pla de treball per a 2014-2015.  

 

L’Observatori de la Igualtat durant aquest curs 2013-14 ha participat amb l’assistència i 

el treball en les dues reunions ordinàries de la Comissió Dona i Ciència del Consell 

Interuniversitari de Catalunya. Des d’aquesta Comissió es va proposar al Consell 

Interuniversitari l’organització de la I Jornada Interuniversitaria: Dones, Emprenedoria i 

Coneixement que es va realitzar el 28 de maig de 2014.  

 

Com en els anys anteriors a l’Observatori de la Igualtat ha sol·licitat a l’Instituto de la 

Mujer la subvenció per realitzar una activitat quedant finalment subvencionada.  

 

Durant els dies 5 i 6 de juny l’Observatori de la Igualtat també va participar al VII 

Encuentro de Unidades de Igualdad de Universitats espanyoles que es va realitzar a la 

Universitat de València. 

http://www20.gencat.cat/docs/ur/home/Banners/Documents/Programa%20Jornada_amb_inscripcio.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/ur/home/Banners/Documents/Programa%20Jornada_amb_inscripcio.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/ur/home/Banners/Documents/Programa%20Jornada_amb_inscripcio.pdf�
http://trobadaigual.blogs.uv.es/files/2014/06/programajornades_val.pdf�
http://trobadaigual.blogs.uv.es/files/2014/06/programajornades_val.pdf�
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