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La catedràtica d’Antropologia Social de la URV, Dolors Comas, 
ha rebut la Distinció M. Antònia Ferrer 2014 de la URV per la 
defensa dels drets de les dones i la seva visibilització. Aquest 
reconeixement, que atorga l’Observatori de la Igualtat en 
el marc de la Setmana de la Igualtat, es va lliurar 
al març en un acte que va tenir lloc al campus 
Catalunya. Hi van ser presents el rector de la 
URV, Francesc Xavier Grau, acompanyat de 
la directora de l’Observatori de la Igualtat, 
Inma Pastor, i de M. Antònia Ferrer. La di-
rectora de la Càtedra Unesco Xarxa Unit-
win en Polítiques de Gènere i Igualtat entre 
Homes i Dones i professora d’Antropologia 
Social de la Universitat Autònoma de Ma-
drid, Virginia Maquieira, va pronunciar la 
conferència “Tensiones en torno a los derechos 
humanos en la era global”, enfocada a la lluita i els 
acords internacionals pels drets de les dones. 

Dolors Comas d’Argemir va ser escollida entre les diverses 
candidatures presentades pels membres de la comunitat uni-
versitària en un procés obert. El jurat de la Distinció Maria 
Antònia Ferrer va decidir atorgar-li aquest reconeixement per 
les seves contribucions com a investigadora i política. La seva 
participació en altres àmbits on encara les dones troben molts 
obstacles per participar-hi, com la representació i participa-

Calendari 2014 sobre dones arquitectes
L’Observatori de la Igualtat de la URV ha dedicat el calen-
dari 2014 a les dones que han fet contribucions importants a 
l’arquitectura. Amb aquesta iniciativa se’n fan visibles els noms 
i l’aportació al coneixement científic. Per elaborar-lo s’han se-
leccionat dotze dones que han fet treballs força diversos en el 
camp de l’arquitectura, com ara Julia Morgan, Matilde Ucelay, 
Lilly Reich, Kazuyo Sejima i Lina Bo Bardi, entre altres. A més 
de l’ETSA, també han col·laborat en l’edició del calendari Coral 
Cuadrada, professora i investigadora de la URV d’història medie-
val, historiografia i història de les dones, i Marc Blanco, que ha 
fet el disseny i les il·lustracions.

Dolors Comas d’Argemir rep la 
Distinció M. Antònia Ferrer 2014   

ció política, ha contribuït també a fer realitat un dels objectius 
de totes les polítiques d’igualtat: l’apoderament de les dones. 
En rebre la distinció, Dolors Comas va pronunciar un discurs 
sobre els ponts necessaris entre acadèmia i política, i com ha 
complementat aquestes dues facetes d’activitat .

Dolors Comas d’Argemir va ser de les primeres catedràtiques 
de l’àmbit de les ciències socials a la Universitat Rovira i Virgili, 
on va impulsar l’àrea d’Antropologia i, més tard, la creació del 
Departament d’Antropologia i Filosofia. A més, va contribuir a 
institucionalitzar l’antropologia social a Catalunya, ja que va 
participar en la fundació de l’Institut Català d’Antropologia.

Al llarg de la seva carrera acadèmica, ha investigat sobre els 
canvis econòmics, l’organització del treball, els canvis en la fa-
mília, la situació social de les dones, especialment en la feina i 
en la família, i la integració social de la immigració. En els da-
rrers anys, ha analitzat les polítiques públiques i la represen-
tació de les dones i el gènere en els mitjans de comunicació. 

Comas ha destacat també en l’àmbit polític. 
L’any 1995 es va presentar a l’Ajuntament 

de Tarragona per la coalició Iniciativa per 
Catalunya-La Plataforma, responsabilitat 
que va ocupar fins a l’any 2004. Durant 
dues legislatures (1999-2003 i 2003-
2006) va ser diputada del Parlament de 

Catalunya, on ha estat ponent de deu lleis 
en les legislatures i de l’Estatut d’autonomia 

de Catalunya. També ha contribuït establir el 
protocol de prevenció de l’ablació de les nenes 

africanes que viuen a Catalunya. 

Per elecció parlamentària, l’any 2007 va entrar a formar 
part del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, on es va ocupar 
de la comissió de continguts, de la relativa al gènere i de la 
Mesa per la Diversitat en l’Audiovisual.

Després de tretze anys de serveis especials per responsa-
bilitats polítiques, Dolors Comas ha reprès la seva activitat 
a la Universitat i presideix la Fundació Nous Horitzons per a 
l’emancipació social, la defensa del medi ambient i la igualtat 
de gèneres.

El lliurament es va fer en el marc de la Setmana de la Igualtat de la URV

Les habilitats per al lideratge, a la Setmana de la Igualtat
L’adquisició de competències per al desenvolupament 
professional ha estat el tema central de la Setmana per 
la Igualtat de la URV, que enguany es va fer al març amb 
l’objectiu de donar a conèixer als estudiants diferents àmbits de 
coneixement des de la perspectiva de la igualtat entre homes i 

dones. La Setmana per la Igualtat és una iniciativa formativa per 
a l’estudiantat de grau i postgrau i per a la societat, que difon les 
aportacions de les dones en diversos camps. Enguany es van 
tractar, a través de diversos tallers, temes com el treballa en 
xarxa, la mentoria i els nous tipus de lideratges.

Comas ha
destacat 

per la defensa 
dels drets de les 
dones i la seva 

visibilització

Girls’ Day a les enginyeries

→

Una setantena d’alumnes de vuit instituts 
de secundària de la demarcació van parti-
cipar al febrer a la tercera edició del Girls’ 
Day. Aquesta jornada de portes obertes a les 
escoles d’Enginyeria vol fomentar l’interès 
de les noies de secundària, ja que la seva 
presència en aquests estudis no arriba al 
30% de la matrícula dels primers cursos.

La jornada la van organitzar l’Observatori 
de la Igualtat, l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria (ETSE) i l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Enginyeria Química (ETSEQ).

Constituït el grup de treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives
Enfortir les polítiques d’igualtat a les universitats és 
l’objectiu del grup de treball d’Igualtat de Gènere creat per 
la Xarxa Vives que funciona des del desembre. El grup, que 
pretén conèixer millor les desigualtats que hi ha a les uni-
versitats de l’àrea territorial de la xarxa, ja ha establert les 
principals línies d’actuació i ha consensuat un pla de treball 
que inclou diverses accions.

Aquestes línies són: fer el seguiment i l’avaluació dels 
plans d’igualtat, incorporar la perspectiva de gènere a la 
docència i la recerca, aprovar i seguir el protocol d’actuació 

en situacions d’assetjament per raó de sexe, prevenir la 
violència de gènere i coordinar-se amb les institucions 
competents, implantar mesures de conciliació, sensibi-
litzar sobre la igualtat de gènere i trencar estereotips en 
l’elecció d’estudis.

El grup de treball d’Igualtat de Gènere està integrat pels re-
presentants de les unitats d’igualtat de les universitats que 
formen part de la Xarxa i tenen delegades les competències 
en matèria d’igualtat de gènere. La URV hi és representada 
per la directora de l’Observatori de la Igualtat, Inma Pastor.

La URV commemora el Dia 
 Internacional per a l’Eliminació de 
la Violència contra les Dones
Amb una jornada acadèmica, la URV va commemorar al 
novembre el Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones. Aquest acte, obert a tota la 
 comunitat, va servir per presentar el Protocol d’actuació en 
cas de possible assetjament a la URV i per donar a conèixer 
els projectes científics en matèria de violència de gènere 
que lidera la Universitat, com el programa europeu Daphne 
III Epogender i GAP-Work. Laura Román coordina el pro-
jecte Epogender (Towards an efficient implementation of 
the European Protection Order against gender violence), 
que té per objectiu de supervisar la correcta harmonització 
i execució de l’Ordre de protecció europea a les víctimes de 
violència de gènere als 27 estats membres.

Durant la jornada la directora Isabel Segura va presentar 
el seu el documental Podrías ser ella, una denúncia de la 
violència de gènere feta a través d’entrevistes i cançons 
de grups musicals. L’acte va concloure amb el concert del 
grup de reggae Lioness Meeting.

39666870-N
video 2

http://www.youtube.com/watch?v=J7BO9BXu6eY
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La catedràtica d’Antropologia Social de la URV, Dolors Comas, 
ha rebut la Distinció M. Antònia Ferrer 2014 de la URV per la 
defensa dels drets de les dones i la seva visibilització. Aquest 
reconeixement, que atorga l’Observatori de la Igualtat en 
el marc de la Setmana de la Igualtat, es va lliurar 
al març en un acte que va tenir lloc al campus 
Catalunya. Hi van ser presents el rector de la 
URV, Francesc Xavier Grau, acompanyat de 
la directora de l’Observatori de la Igualtat, 
Inma Pastor, i de M. Antònia Ferrer. La di-
rectora de la Càtedra Unesco Xarxa Unit-
win en Polítiques de Gènere i Igualtat entre 
Homes i Dones i professora d’Antropologia 
Social de la Universitat Autònoma de Ma-
drid, Virginia Maquieira, va pronunciar la 
conferència “Tensiones en torno a los derechos 
humanos en la era global”, enfocada a la lluita i els 
acords internacionals pels drets de les dones. 

Dolors Comas d’Argemir va ser escollida entre les diverses 
candidatures presentades pels membres de la comunitat uni-
versitària en un procés obert. El jurat de la Distinció Maria 
Antònia Ferrer va decidir atorgar-li aquest reconeixement per 
les seves contribucions com a investigadora i política. La seva 
participació en altres àmbits on encara les dones troben molts 
obstacles per participar-hi, com la representació i participa-

Calendari 2014 sobre dones arquitectes
L’Observatori de la Igualtat de la URV ha dedicat el calen-
dari 2014 a les dones que han fet contribucions importants a 
l’arquitectura. Amb aquesta iniciativa se’n fan visibles els noms 
i l’aportació al coneixement científic. Per elaborar-lo s’han se-
leccionat dotze dones que han fet treballs força diversos en el 
camp de l’arquitectura, com ara Julia Morgan, Matilde Ucelay, 
Lilly Reich, Kazuyo Sejima i Lina Bo Bardi, entre altres. A més 
de l’ETSA, també han col·laborat en l’edició del calendari Coral 
Cuadrada, professora i investigadora de la URV d’història medie-
val, historiografia i història de les dones, i Marc Blanco, que ha 
fet el disseny i les il·lustracions.

Dolors Comas d’Argemir rep la 
Distinció M. Antònia Ferrer 2014   

ció política, ha contribuït també a fer realitat un dels objectius 
de totes les polítiques d’igualtat: l’apoderament de les dones. 
En rebre la distinció, Dolors Comas va pronunciar un discurs 
sobre els ponts necessaris entre acadèmia i política, i com ha 
complementat aquestes dues facetes d’activitat .

Dolors Comas d’Argemir va ser de les primeres catedràtiques 
de l’àmbit de les ciències socials a la Universitat Rovira i Virgili, 
on va impulsar l’àrea d’Antropologia i, més tard, la creació del 
Departament d’Antropologia i Filosofia. A més, va contribuir a 
institucionalitzar l’antropologia social a Catalunya, ja que va 
participar en la fundació de l’Institut Català d’Antropologia.

Al llarg de la seva carrera acadèmica, ha investigat sobre els 
canvis econòmics, l’organització del treball, els canvis en la fa-
mília, la situació social de les dones, especialment en la feina i 
en la família, i la integració social de la immigració. En els da-
rrers anys, ha analitzat les polítiques públiques i la represen-
tació de les dones i el gènere en els mitjans de comunicació. 

Comas ha destacat també en l’àmbit polític. 
L’any 1995 es va presentar a l’Ajuntament 

de Tarragona per la coalició Iniciativa per 
Catalunya-La Plataforma, responsabilitat 
que va ocupar fins a l’any 2004. Durant 
dues legislatures (1999-2003 i 2003-
2006) va ser diputada del Parlament de 

Catalunya, on ha estat ponent de deu lleis 
en les legislatures i de l’Estatut d’autonomia 

de Catalunya. També ha contribuït establir el 
protocol de prevenció de l’ablació de les nenes 

africanes que viuen a Catalunya. 

Per elecció parlamentària, l’any 2007 va entrar a formar 
part del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, on es va ocupar 
de la comissió de continguts, de la relativa al gènere i de la 
Mesa per la Diversitat en l’Audiovisual.

Després de tretze anys de serveis especials per responsa-
bilitats polítiques, Dolors Comas ha reprès la seva activitat 
a la Universitat i presideix la Fundació Nous Horitzons per a 
l’emancipació social, la defensa del medi ambient i la igualtat 
de gèneres.

El lliurament es va fer en el marc de la Setmana de la Igualtat de la URV

Les habilitats per al lideratge, a la Setmana de la Igualtat
L’adquisició de competències per al desenvolupament 
professional ha estat el tema central de la Setmana per 
la Igualtat de la URV, que enguany es va fer al març amb 
l’objectiu de donar a conèixer als estudiants diferents àmbits de 
coneixement des de la perspectiva de la igualtat entre homes i 

dones. La Setmana per la Igualtat és una iniciativa formativa per 
a l’estudiantat de grau i postgrau i per a la societat, que difon les 
aportacions de les dones en diversos camps. Enguany es van 
tractar, a través de diversos tallers, temes com el treballa en 
xarxa, la mentoria i els nous tipus de lideratges.

Comas ha
destacat 

per la defensa 
dels drets de les 
dones i la seva 

visibilització

Girls’ Day a les enginyeries

→

Una setantena d’alumnes de vuit instituts 
de secundària de la demarcació van parti-
cipar al febrer a la tercera edició del Girls’ 
Day. Aquesta jornada de portes obertes a les 
escoles d’Enginyeria vol fomentar l’interès 
de les noies de secundària, ja que la seva 
presència en aquests estudis no arriba al 
30% de la matrícula dels primers cursos.

La jornada la van organitzar l’Observatori 
de la Igualtat, l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria (ETSE) i l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Enginyeria Química (ETSEQ).

Constituït el grup de treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives
Enfortir les polítiques d’igualtat a les universitats és 
l’objectiu del grup de treball d’Igualtat de Gènere creat per 
la Xarxa Vives que funciona des del desembre. El grup, que 
pretén conèixer millor les desigualtats que hi ha a les uni-
versitats de l’àrea territorial de la xarxa, ja ha establert les 
principals línies d’actuació i ha consensuat un pla de treball 
que inclou diverses accions.

Aquestes línies són: fer el seguiment i l’avaluació dels 
plans d’igualtat, incorporar la perspectiva de gènere a la 
docència i la recerca, aprovar i seguir el protocol d’actuació 

en situacions d’assetjament per raó de sexe, prevenir la 
violència de gènere i coordinar-se amb les institucions 
competents, implantar mesures de conciliació, sensibi-
litzar sobre la igualtat de gènere i trencar estereotips en 
l’elecció d’estudis.

El grup de treball d’Igualtat de Gènere està integrat pels re-
presentants de les unitats d’igualtat de les universitats que 
formen part de la Xarxa i tenen delegades les competències 
en matèria d’igualtat de gènere. La URV hi és representada 
per la directora de l’Observatori de la Igualtat, Inma Pastor.

La URV commemora el Dia 
 Internacional per a l’Eliminació de 
la Violència contra les Dones
Amb una jornada acadèmica, la URV va commemorar al 
novembre el Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones. Aquest acte, obert a tota la 
 comunitat, va servir per presentar el Protocol d’actuació en 
cas de possible assetjament a la URV i per donar a conèixer 
els projectes científics en matèria de violència de gènere 
que lidera la Universitat, com el programa europeu Daphne 
III Epogender i GAP-Work. Laura Román coordina el pro-
jecte Epogender (Towards an efficient implementation of 
the European Protection Order against gender violence), 
que té per objectiu de supervisar la correcta harmonització 
i execució de l’Ordre de protecció europea a les víctimes de 
violència de gènere als 27 estats membres.

Durant la jornada la directora Isabel Segura va presentar 
el seu el documental Podrías ser ella, una denúncia de la 
violència de gènere feta a través d’entrevistes i cançons 
de grups musicals. L’acte va concloure amb el concert del 
grup de reggae Lioness Meeting.

39666870-N
video 2

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&list=PLD252B9AB2635E87B&v=orACMR4JBkY



