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ASTRONOMIA • L 'ANY I N T E R N A C I O N A L DE L 'ASTRONOMIA VOL E X P L I C A R LA FE INA DUTA A T E R M E PER A Q U E S T E S DONES

Reconeixement a les astrònomes
L'astrònoma de la UB

Francesca Figueras

va presentar el

projecte 'Ella és una

astrònoma' dins els

actes de la 11 Setmana

de la Igualtat

MANEL SALES

Amb motiu de la segona Setmana
de la igua l ta t impulsada per l'Ob-
servatori de la igualtat de la Uni-
vers i ta t Rovira í V i r g i l i , es va dur
a terme la conte i encía I,'altra i>zc/-
f u f . /Y;.v.1 . Douctaxtriniomcs. L'ora-

" iüueras ,

i i on i i a i Meteorologia de la U n i -
v e r s i t a t de Barcelona, i r raetava
sobre !es aportacions de les dones
en l ' àn ib i ' . de i ' . i s t r o n o m u i a l l l a r g
cíe ¡à h i N í o i ¡ ; i .

r. n la conferencia . Figueras va
exp l i ca r en que cons i s t i a '!•',!la es
un.:: a s t rònoma ' , un dels projectes
P i1.1 í s i m p i M , j t s per la l ' n i o As-
t r o n ò m i c a i n t e r n a c i o n a l i l a
U N K S í ' ( ) per a l 'Any In te rnac io -
nal de l'Astronomia 2009 i del qual
el la es coordinadora a Espanya.

Segons l'astrònoma, l'objectiu
del projecte es el de contribuir a
promoure la igualtat de gèneres
buscant un augment de la partici-
pació de la dona en àmbits com
l'astronomia professional i ama-
teur i ajudant a la formació de jo-
ves investigadores ja que és molt
petit el percentatge d'aquestes do-
nes a Espanya. Així ho demostren
les estadístiques, segons les quals
en els projectes finançats per les di-
verses institucions només el 26%
són de dones i pel que fa als pro-
jectes amateurs aquesta xifra dis-
minueix fins a un 10%.

'Ella és una astrònoma' inclou
diferents projectes de treball per
assolir els objectius del progra-
ma. Una de les línies de treball

I Figueras va explicar el projecte 'Ella és una astrònoma', un deis pilars fonamentals de l'Any internacional de l'Astronomia 2009.

consisteix en dur a terme un es-
tudi quantitatiu i qualitatiu de la
presència de les dones en l'àmbit
de la ciència i la tecnologia de l'Es-
tat espanyol.

Un calendari d'homenatge
Una altra de les vies de treball és l'ela-
boració d'un calendari que vol do-
nar a conèixer algunes de les as-
trònomes més importants de la
història i reconèixer el seu treball,
el qual moltes vegades no ha estat
prou considerat. El calendari s'ha
publicat en català, castellà i gallec
i ret homenatge a astrònomes com
Hipatia d'Alexandria, Maria Mit-
chell o la mexicana Paris Pismis.

Al calendari no figuren totes les
astrònomes de lahistòria, sinó que

s'ha intentat que hi figurin dones
de diferents èpoques i països amb
una important aportació en el camp
de l'astronomia.

Un altre dels projectes que for-
men part d' 'Ella és una astròno-
ma'és l'emissió per La 2 de Televi-
sió Espanyola d'una sèrie de do-

El projecte busca

la promoció de la

¡guaitat de gèneres

en l'àmbit científic

¡tecnològic

cumentals que pretén mostrar la
labor de tretze dones en l'astro-
nomia a Espanya. Així, per exemp-
le, un dels programes estarà dedi-
cat a Assumpció Català Poch, la
primera astrònoma professional
espanyola.

Finalment, també està previs-
ta una exposició dedicada a les do-
nes astrònomes de diferents se-
gles i llocs del món que han realit-
zat aportacions importants en el
món de l'astronomia. Segons Fi-
gueras, l'exposició vol «mostrar
l'esforç sorgit de les astrònomes».

A més a més, aquesta exposició
inclourà també una sèrie d'exer-
cicis didàctics vinculats a la temàti-
ca que cada una de les astrònomes
presents a la mostra van estudiar.

Així mateix, l'exposició estarà dis-
ponible en format digital per tal
que qualsevol centre escolar pu
gui utilitzar-ne el material i es mos-
trarà en museus, fundacions o al-
tres ent i ta ts de ciutats en que
s'aconsegueixi finançament.

Al llarg de l'acte, la doctora Fi-
gueras va destacar l'oblit que han
patit les dones que treballaven en
l'astronomia al llarg de la història,
així com també en la resta d'àm-
bits científics i tecnològics, i el
menyspreu al qual s'han vist sot-
meses.

Segons l'astrònoma, molts des-
cobriments van ser realitzats per
dones però van ser atribuïts ja si-
gui als marits, als pares o fins i tot
als germans d'aquestes.

URV • LA PERIODISTA VA R E B R E LA DISTINCIÓ M. ANTÒNIA FERRER PER DEFENSAR LA IGUALTAT

La URV reconeix a Berta Ramos la seva
lluita pels drets i llibertats de les dones
L'Observatori de la Igualtat de la
Universitat Rovira i Virgili va ator-
gar per primer cop la distinció Ma-
ria Antònia Ferrer a la periodista
i membre del Cïabinet de Comu-
nicació de la URV, Berta Ramos.

La distinció fou entregada el
passat n de març a l'Aula Magna del
campus Catalunya i va conclou-
re, així, la II Setmana de la Igual-
tat. L'acte va comptar amb la presèn-
cia de Maria Antònia Ferrer, pro-
fessora d'Història de la URV i que
dona nom a la distinció; de la pre-

sidenta de l'Institut Català de les
Dones, Marta Selva, que va recor-
dar «que ara és el moment de do-
nar passos endavant per evitar la
invisibilitat de les dones»; de
Montserrat Duch, vicerectora de
Relacions Internacionals i presi-
denta del jurat; i d'Imma Pastor, di-
rectora de l'Observatori de la Igual-
tat de la URV.

El jurat va decidir lliurar la dis-
tinció a Berta Ramos per la feina
duta a terme per aquesta perio-
dista en l'impuls d'una imatge cor-

porativa de la Universitat que va-
lora la igualtat de gèneres, la tas-
ca realitzada en la l lu i t a per re-
coneixeries aportacions de les do-
nes i pel compromís de la candidata
al compliment del Pla d'Igualtat
de la URV.

«He fet el que m'ha sortit de
dins». Així de contundent es mos-
trava Ramos en el moment de re-
bre el premi, una clona que sem-
pre ha lluitat pels drets de les do-
nes i que reconeix que «hem
avançat».

Ramos comença com a perio-
dista el 1979 a Ràdio Tarragona
amb el programa La mujer, hoy i
posteriorment treballa en molts al-
tres mitjans de comunicació tant
de ràdio, premsa o televisió.

El 1993 entra a treballar a la
URV per intentar posar en marxa
el Gabinet de Comunicació, d'on
va ser cap des del seu naixement fins
l'any 2002.

A més a més, el jurat també va
voler destacar la feina que fa el
personal d'administració i serveis
en la lluita contra els comporta-
ments sexistes que afecten en més
o menys mesura el funcionament
de la universitat.

La dist inció porta el nom de
Maria Antònia Ferrer per l'exem-
plar trajectòria intel·lectual i v in-
culació a la universitat i per haver
realitzat diverses activitats que

donaven a conèixer la ciutat de Ta-
rragona.

Amb el lliurament anual d'aques-
ta distinció es vol complir amb les
mesures establertes pel Pla d'igual-
tat 2007-10 que busca el compro-
mís amb la igualtat de gènere i re-
conèixer a la persona, departa-
ment o centre de la URV o de la
societat civil que s'hagi destacat per
la defensa dels drets de les dones.

El jurat també va

reconèixer lafeina

del personal de

serveis en la lluita

contra la desigualtat


