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Funcionament organitzatiu
• II Trobada amb el Consell Assessor 16 desembre 2008

– Aprobació d'activitats presentades al Claustre 2008.

• III Trobada amb el Consell Assessor 26 de novembre de 2009  • III Trobada amb el Consell Assessor 26 de novembre de 2009. 
– Aprobació del l'Any Commemoratiu "2010, Any de les dones i les ciències".
– Impulsar la mesura 5.14 “Incrementar gradualment el nombre de dones en doctorats honoris 

causa”.
Proposta d’elaboració del II Pla d’Igualtat– Proposta d’elaboració del II Pla d’Igualtat.

Presentació del Pla d’Igualtat de la URV (trobades i congressos) (Mesures 1.3 i 
5.1)

• ”Jornada de treball: dels factors que incideixen en la trajectòria acadèmica de 
les dones a les polítiques d'igualtat", Observatori de la Igualtat UAB, 16 juny.

• "Jornada de Plans d'Igualtat i Universitats" organitzades pel Ministeri d'Educació i 
el Ministeri d'Igualtat 21, 22 i 23 octubre, Universitat de Cantabria, Santander.el Ministeri d Igualtat 21, 22 i 23 octubre, Universitat de Cantabria, Santander.

• “Jornada Internacional en Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats en l'àmbit 
acadèmic”, 20 de novembre. Centre Dolors Piera,  Universitat de Lleida (UdL).

• « III Encontre d'Unitats i Oficines d'Igualtat », 21 novembre, Centre Dolors Piera,  
U i it t d  Ll id  (UdL)Universitat de Lleida (UdL).
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Difusió (mesures de l’eix 1 i 3).( )

• Cel·lebració de la II Setmana per la Igualtat “Dones i homes en la
ciència i el coneixement” (1’5 crèdits). (mesura 1.6)

• Mesura 1 5 Entrega de la "Distinció M Antònia Ferrer 2009"• Mesura 1.5. Entrega de la "Distinció M.Antònia Ferrer 2009"
concedida a la Sra. Berta Ramos (membre del PAS).

• Commemoració de l’Any de la Ciència, l’Humanisme i l’Astronomia.
Exposició i calendari. Col·laboració amb el programa "ELLA ES UNAExposició i calendari. Col laboració amb el programa ELLA ES UNA
ASTRÒNOMA", AIA2009, Universitat de Barcelona, CSIC, entre d'altres.

• Elaboració d’un documental amb la temàtica de “Dones a la Universitat”
en col·laboració amb el Departament de Comunicació Audiovisual de la URV
i l’alumnat d’aquest departament.

• Jornada d’acollida de l’inici de curs 2009/2010 a les diferents facultats.
Presentació de les activitats de l’Observatori de la Igualtat i difusió del Pla
d’Igualtat a la Facultat de Ciències de l'Educació, la Facultat de Lletres i
l’Escola de Turisme de Vila secal Escola de Turisme de Vila-seca.
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• Disseny d’un díptic informatiu que s’ha repartit entre l’alumnat en el 
moment de la matrícula del curs 2009/2010moment de la matrícula del curs 2009/2010.

• Organització del debat “Dones científiques” en el Campus Catalunya el
16 juny 2009 amb motiu de la concessió del grau Doctora Honoris Causa per16 juny 2009 amb motiu de la concessió del grau Doctora Honoris Causa per
la URV 2009 a la Dra. Margaret Geller. Hi va assistir ella mateixa, la Dra.
Eulàlia Perez Sedeño (CSIC) i la Dra. Cesca Figueras (UB).

• Difusió de les exposicions dissenyades per l’Institut Català de les Dones
(Escola de Turisme; Facultat de Ciències Jurídiques; Facultat Ciències
Educació; Facultat Ciències Empresarials; Facultat Medicina). En algun cas
es va organitzar al mateix temps una conferència sobre la temàtica de
l’exposició amb l’objectiu de debatre sobre els continguts.

Dif ió d l t d ïd l U i it t P F b “V d l• Difusió de la mostra produïda per la Universitat Pompeu Fabra “Veus de la
Igualtat, UPF” Biblioteca Campus Sescelades (març, abril i maig).

• Difusió de la mostra “Resistents i deportades” Campus Catalunya (2 març
al 1 d’abril) produïda per l’Associació Amical Mauthausenal 1 d abril), produïda per l Associació Amical Mauthausen.
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R ( 3 4 5 9)Recerca (mesures 3.4, 5.9).

• Finalització de l’estudi “Dones en l’Enginyeria: Estudi de les escoles
tècniques superiors des de la perspectiva de gènere. El cas de la Universitattècniques superiors des de la perspectiva de gènere. El cas de la Universitat
Rovira i Virgili”. Programa ACCES de la URV i del Institut Català de les
Dones.

P bli ió d l llib M t l i i lt t t è L• Publicació del llibre Mestres, escoles i igualtat entre gèneres. La
transmissió de valors igualitaris en l’educació primària vista pel col·lectiu
docent. Arola Editors, 2009. (mesura 5.1)

• Jornada “Pobresa i gènere”, Campus Catalunya, 1 octubre 2009.
Organitzat pel Grup de recerca consolidat "Anàlisi social i organitzativa" de
l'Àrea de Sociologia URV i l'Observatori de la Igualtat

• Jornada “Gènere i Dret”. 15 octubre 2009. Organitzat per l'Observatori de
la Igualtat i Facultat de Ciències Jurídiques, Dept. de Dret Públic i el Col·legi
d'Advocats de Tarragona.
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2010, ANY DE LES DONES I LES CIENCIES, URV

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

• Visibilització de l’obra científica de les dones a les biblioteques i
l’espai web de la Universitat Rovira i Virgili (URV) (mesura 4.7) Es
proposa destacar l’obra d’algunes dones científiques a través de dos àmbits

ó àd’actuació: a les biblioteques i a les pàgines web de les facultats i centres de
la URV

• Cicle de conferències: Les dones i les ciències. (mesura 5.12)
Reflexionar sobre la realitat de cada àmbit de coneixement (químicaReflexionar sobre la realitat de cada àmbit de coneixement (química,
economia, enginyeria, comunicació, psicologia, història, medicina, filologia,
etc.) durant tot l’any 2010. Una part de les conferències es desenvoluparan
dins de la nostra Setmana per la Igualtat al més de març (“Dones i
producció de coneixement”)producció de coneixement”).

• Distinció M. Antònia Ferrer 2010. (mesura 1.5) Proposem continuar
amb l’atorgament de la distinció amb projecció d’un documental explicatiu
del guardó i de la persona distingidadel guardó i de la persona distingida
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• Jornada sobre l’estat de la recerca en Gènere, Dones i Feminismes.
Convocar anualment una jornada sobre l’estat de la recerca en gènere, per
àmbits de coneixement, centres i/o departaments. S’ha proposat organitzar
aquesta jornada conjuntament amb la Facultat de Lletres (mesura 5 9)aquesta jornada conjuntament amb la Facultat de Lletres (mesura 5.9)

• Jornada de formació sobre l’aplicació de la perspectiva de gènere a
la docència Trobada amb els responsables d’ensenyament de cada centrela docència. Trobada amb els responsables d ensenyament de cada centre.
Organització en col·laboració de Vicerectorat de Recerca i Docència.
(mesura 4.3)

• Realització d’un documental sobre “Dones en enginyeria”, en
col·laboració del Departament de Comunicació de la URV i l’alumnat d’aquest
departament (mesura 3.4)p ( )
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• Doctorat Honoris Causa Proposta d’honoris causa a una dona científica 
(mesura 5.14)

• Calendari “Dones químiques a la història” (mesura 4 7) Proposem • Calendari Dones químiques a la història . (mesura 4.7) Proposem 
aquesta activitat com a continuació de la realitzada durant l’any 2009, quan 
es va celebrar l’Any Internacional de la Astronomia a través de la 
col·laboració amb el programa “Ella és una astrònoma” (AIA-IYA2009) i amb 
el que es va editar un calendari sobre les dones astrònomes a la Història.

• Girls Day, joves per la enginyeria. Organitzar una jornada de portes 
obertes per a estudiants de secundària a la Universitat (mesura 3.4)

• Premi Mª Helena Maseras al estudis de dones i gènere 2009. 
(mesura 5.7) http://www.urv.cat/igualtat/premi.html

– Batxillerat  Consell Social URV– Batxillerat. Consell Social URV.

– Grau i postgrau. Diputació de Tarragona.
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• Exposicions al llarg de l’any en els diferents centres de la URV i sobre 
diferents temàtiques: Dones astrònomes, Llenguatge no sexista, Veus per la 
igualtat,... (mesura 4.7)

• Col·laboració amb l’AULA DE CINEMA, AULA DE TEATRE, CORAL, 
AULA DE DEBAT, CÀTEDRES DE LA URV, ANTENES DEL CONEIXEMENT 
I URV. SOLIDÀRIA.

• Conferències sobre “Les Dones i les Ciències” a Instituts 
d’Ensenyament Secundari i Aules de la gent gran (mesura 4.7)

• Col·laboracions amb Ajuntaments del territori URV , per a incloure Co abo ac o s a b ju ta e ts de te to U , pe a c ou e
noms de dones científiques al nomenclàtor dels carrers dels ses municipis.
(mesura 3.6)


