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MEMÒRIA DEL CURS 2011/2012 

 
‐ Des del mes d’octubre fins a final de desembre de 2011 va estar instal∙lada al vestíbul 

del  nou  Campus  Terres  de  l’Ebre  l’exposició  Pioneres  de  la  ciència,  produïda  per 

l’Observatori  de  la  Igualtat.  Aquesta  mateixa  exposició  també  ha  estat  instal∙lada 

durant  el  mes  de  març  al  vestíbul  del  nou  edifici  de  l’Escola  Tècnica  Superior 

d’Arquitectura a Reus (mesura 4.5).       

‐ També al mes d’octubre es va editar un segon material de difusió amb el  títol “Dones 

científiques”. Es troba a disposició de tota  la comunitat universitària en el següent enllaç 

http://www.urv.cat/media/upload//arxius/igualtat/polipticblau.pdf.  També  es pot passar 

a recollir pel despatx de l’Observatori de la Igualtat (mesura 4.5).        

‐ El 24 de novembre de 2011, es va aprovar al Claustre universitari el II Pla d’Igualtat 

de la Universitat Rovira i Virgili per al període 2011‐2015. Aquest pla ha estat elaborat 

durant el curs anterior per la Comissió d’Igualtat delegada del Claustre i formada a tal 

efecte. 

‐ El 13 de desembre de 2011, es va fer la presentació del llibre “Cent anys de dones a la 

Universitat” (diverses autores), editat el novembre de 2011. La presentació va anar a 

càrrec de la Dra. Coral Cuadrada i va comptar amb la presencia del rector de la nostra 

universitat,  el Dr.  Francesc  Xavier Grau  i  de  la  presidenta  de  l’Institut Català  de  les 

Dones, la Sra. Montserrat Gatell (mesura 5.1). 

‐ S’han  impulsat contactes  i participacions en xarxes amb altres universitats  sobre  la 

temàtica  de  les  polítiques  d'igualtat.  La  feina  feta  ha  donat  uns  primers  resultats  i 

l'Observatori  participa  d'un  projecte  ALFA  de  la  UE  en  col∙laboració  amb  altres  22 

universitats  (18  de  les  quals  són  llatinoamericanes)  i  participa en  dos  accions  del 

programa  Lifelong  Learning  Programme:  un mòdul  docent  Jean Monnet  i  una  acció 
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sobre formació continuada. Pel que fa al programa ALFA, el projecte finançat duu per 

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.  El  link  del  projecte: 

http://www.urv.cat/igualtat/equality.html.  

El mòdul  Jean Monnet 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, 

http://www.urv.cat/igualtat/jeanmonnet.html.  L’Observatori  de  la  Igualtat  també 

participa en 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, 

Expertisecentrum  Diversiteitsbeleid  (Utrecht,  Països  Baixos),  Hogeschool  Zuyd 

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

consolidar  l’activitat  investigadora  de  l’Observatori  així  com  la  seva  participació  en 

xarxes internacionals. 

 

‐ Per començar l’any 2012, per quarta vegada consecutiva, l’Observatori de la Igualtat 

ha elaborat un calendari, aquest any dedicat a Dones juristes, que s’ha distribuït entre 

tota  la  comunitat  universitària  (gener  2012). 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/Donesiciencia/Calendaris/2012cale

ndarixl3mm_3xs‐1.pdf El dia 7 de febrer de 2012 es va fer la presentació a la comunitat 

universitària (mesura 4.5).  

‐  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 dut  a  terme els dimarts  compresos entre el 7 de  febrer  i 25 de maig de 2012. 
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Aquest  curs  ha  estat  dirigit  a  tota  la  comunitat  universitària  i  als  professionals 

interessats  en  aquesta  temàtica.  A més,  6  de  les  14  sessions  es  van  ofertar  com  a 

Formació per al PAS, com a curs PROFID per al PDI i com a Seminari Interdisciplinar per 

a l’alumnat dels graus de Treball Social i de Relacions Laborals i Ocupació. 

 

‐ Entre els dies 6  i 21 de març es va dur a terme  la V Setmana per  la Igualtat amb el 

títol  “Dones  i  homes:  diferències  o  desigualtats?”.  Ponències,  conferències, 

documentals  i  exposicions  en  van  formar  part  (mesura  3.7).  Podeu  consultar  els 

continguts específics en l’enllaç següent:  

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/igualtat/5_setmana_igualtat_triptic_2012.p

df 

‐ El dia 7 de març es va entregar  la “Distinció M. Antònia Ferrer 2012”  (mesura 1.4) 

que en aquesta edició el jurat ha destacat  i ha volgut reconèixer de forma col∙lectiva, 

per  la  seva  feina  i  dedicació  a  la  universitat  i  al  coneixement  científic,  al  grup  de 

professores que formaven part de la Facultat de Química a Tarragona en el moment de 

la  seva  creació,  les  doctores Magdalena  Aguiló,  Rosa  Caballol,  Virginia  Cádiz,  Pilar 

Callao, Carmen Claver, Fina Gavaldà, Marisol Larrechi, Ana Mantecón, Magda Medir, 

Aurora  Ruiz,  Pilar  Salagré,  Josepa  Salvadó,  Teresa  Segués  i  Àngels  Serra.  

http://www.urv.cat/igualtat/distincio.html 

 

‐ Durant  el mes  de març,  es  van  cedir  les  dos  còpies  de  l’exposició  Les  veus  per  la 

Igualtat a l’Antena del Coneixement de la Pobla de Mafumet i a l’Ajuntament de Vila‐

seca.  

‐ De l’1 al 31 de març a la primera planta del CRAI del Campus Catalunya es va instal∙lar 

l’exposició Les dones en els orígens de Torreforta produïda per Causa Morada.  

‐ Del 14 de març al 4 d’abril  va estar  instal∙lada al  segon pis de  l’aulari del Campus 

Catalunya l’exposició Els sabers de les dones del Montsià: Els sabers relacionats amb la 

cura de la salut produïda pel Consell Comarcal del Montsià.  



 4

‐  L’Observatori  de  la  Igualtat  ha  col∙laborat  amb  el  Centre  de  Cooperació  al 

Desenvolupament “URV Solidària” amb la sessió L’explotació laboral de dones al Tercer 

Món realitzada el 15 de març dins del cicle “Els Dijous Cooperactius”. 

 

‐ En  la  línia de difusió del coneixement, a mitjans de març de 2012, es va publicar un 

nou volum, el tercer, dels Quaderns de la Igualtat, (mesura 5.1) amb el títol “El segle 

de  les  dones”  (http://www.publicacionsurv.cat/llibres‐digitals/quaderns‐de‐la‐

igualtat/item/250‐el‐segle‐de‐les‐dones).  

‐ Durant  el  curs  2011‐2012,  s’ha  renovat  i  ampliat  l’espai web  per  tal  de  facilitar  i 

visibilitzar  l’obra  científica de  les dones  segons diferents disciplines  (mesura 4.5). Es 

pot consultar al següent enllaç: http://www.urv.cat/igualtat/aportacions.html.   

‐ L’Observatori de la Igualtat ha col∙laborat amb la Facultat de Medicina i Ciències de la 

Salut en l’organització de la Jornada “Mujeres, Ejercicio Físico y Salud” que va tenir lloc 

el 14 d’abril de 2012. 

 

‐ El 16 d’abril de 2012,  l’Observatori de  la  Igualtat va participar en  la  Jornada per  la 

Igualtat Salarial organitzada per l’Associació de Dones Empresàries i Emprenedores de 

la  província  de  Tarragona  (ADEE)  i  la  Business  and  Professional  Women  (BPW 

Tarragona) que va  tenir  lloc a  la Cambra oficial de Comerç,  Indústria  i Navegació de 

Tarragona. 

 

‐ Al mes de maig del 2012, i per donar a complir la mesura 4.7, el Consell Social de la 

URV  convocava per  tercera  vegada  el Premi Maria Helena Maseras  a un  treball de 

recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere. Al mes de setembre de 2011 es va 

fer  l’entrega  d’aquest  Premi Maria Helena Maseras  corresponent  a  la  convocatòria 

2011  que  va  ser  concedit  al  treball  de  recerca  de  batxillerat  “Violència masclista 

juvenil”, de Júlia Sarroca Vázquez del centre Col∙legi Sagrat Cor de Jesús (Tarragona).  
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‐  L’Observatori ha  col∙laborat amb el Departament de Filologies Romàniques amb  la 

Jornada  “Escritoras en  la universidad” que  va  tenir  lloc el 3  i 4 de maig de 2012  a 

l’Aula Magna del Campus Catalunya. 

 

‐ Durant aquest curs 2011‐2012, s’ha continuat amb la participació de l’Observatori de 

la Igualtat, amb la sessió Polítiques d’Igualtat, en l’assignatura Orientació professional i 

Ciutadania del Currículum Nuclear de Postgrau,  coordinat per  l’Escola de Postgrau  i 

Doctorat, implementant la mesura 4.3. 


