URV-GENDER, Xarxa de Recerca en Gènere a la URV
DENOMINACIÓ
URV-GENDER, Xarxa de Recerca en Gènere a la URV
FINALITAT
La finalitat de la creació de la xarxa és aglutinar esforços i posar en relació tot el personal investigador de la
URV que treballa des de diverses disciplines i metodologies en temes relacionats amb el gènere.
El funcionament de la xarxa és totalment horitzontal i l’adhesió és lliure sense perjudici de formar part
d’altres xarxes temàtiques o grups de recerca.
CONTEXT

Fruit de l’Enquesta per a la Millora de l’Observatori es van detectar tres necessitats: 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 molt 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.
La creació de la xarxa, a més a més, pot contribuir a l’assoliment de diverses mesures del II Pla d’Igualtat de
la URV, especialment de l’Eix 5. Gènere i Ciència a la URV.
OBJECTIUS
a) Agrupar el personal docent i investigador de la URV que fa investigació relacionada amb el gènere
des de diverses disciplines.
b) Agrupar les persones de la URV que estarien interessades a fer recerca relacionada amb el gènere.
c) Crear sinèrgies en la participació en projectes de recerca i de cooperació.
d) Compartir i difondre informació i recursos.
e) Integrar una base de dades d’experts de la URV en temes de gènere.
f) Desenvolupar formació en gènere a la URV
ACTIVITATS
a)
b)
c)
d)

Creació i actualització de base de dades d’experts de la URV.
Creació d’espais virtuals de trobada per a investigadors que treballen en matèria de gènere.
Difusió i compartició d’informació.
Assessorament a investigadors/es novells de la URV o a la URV a nivell institucional en matèria de
gènere.
e) Organització i realització de jornades, cursos i tallers, en compliment de la mesura 5.6 del II Pla
d’Igualtat de la URV.

