MEMÒRIA DEL CURS 2007/2008

‐ Elaboració de la pàgina Web de l’Observatori. Disseny de continguts de la pàgina Web

‐ Assistència a la Conferència Internacional “Gender equality in the Rovira i Virgili University:
from the diagnose to the performance proposals”, al congrés 5th European Conference on
Gender Equality in Higher Education (del 28 al 31 d’agost de 2007 a la Humboldt‐University,
Berlin)

‐ Presentació del desenvolupament del Pla d’Igualtat davant el Claustre de la Universitat
(octubre 2007)

‐ Assistència al I Congrés Internacional “Biaix de gènere i desigualtats en l’avaluació de la
qualitat acadèmica” organitzat per l’Observatori de la Igualtat de la UAB (del 12 al 14 de
desembre 2007)

‐ Publicació dels llibres “Dones i homes a la URV. Un estudi de les desigualtats per raó de
gènere” i “Pla d’Igualtat de la URV. Claustre de la URV” (2008)

‐ Incorporació d’una tècnica d’igualtat a l’Observatori (gener 2008)

‐ Presentació del Pla d’Igualtat de la URV a la Universitat de Lleida, Seminari Bones Pràctiques
en les Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats a les Universitats Catalanes” (8 de gener 2008)

‐ Assistència al I Encuentro de Unidades de Igualdad a Palma de Mallorca, UIB (25 de gener
2008)

‐ Creació de la Distinció Maria Antònia Ferrer. Entrega de la Distinció al grup de recerca GRÈC
http://www.urv.cat/igualtat/distincio.html

‐ Realització de la I Setmana de la Igualtat: Homes i dones a la Universitat. L’objectiu de les
sessions va ser sensibilitzar la comunitat universitària i la societat sobre la necessitat de
treballar per eliminar les desigualtats que hi ha entre els homes i les dones. Es van donar a
conèixer les diferents actuacions que la URV duu a terme en l’àmbit de la igualtat per raó de
gènere (3 al 13 de març 2008)

‐ Presentació del Pla d’Igualtat de la URV al FITA, Saló de Formació i Treball, organitzat per
CEPTA (17 d’abril 2008)

‐ Assessorament Programes d’Igualtat amb l’alumnat de comunicació. Canal Català va realitzar
11 programes específics sobre la igualtat entre homes i dones, finançat per la Diputació de
Tarragona (12 de maig 2008)

‐ Reunions amb diferents facultats de la URV per impulsar la definició d’assignatures amb
perspectiva de gènere dins del disseny de les noves titulacions de Grau a l’EEES. L’Institut
Interuniversitari d’Estudis de Gènere (IIEDG) va proposar la trobada amb un manifest/adhesió
que l’Observatori va signar i desenvolupar i que es va enviar a tots els degans i deganes (maig
2008)

‐ Constitució del Consell Assessor (19 de juny 2008)
http://www.urv.cat/igualtat/memoriaobservatori

‐ Presentació del Pla d’Igualtat de la URV al Parlament de Catalunya (30 de juny 2008)

‐ Finalització de l’estudi “Trajectòries laborals dins la Universitat. Anàlisi des de la perspectiva
de gènere. El cas de la URV” (AGAUR, 2008)
http://www.analisisocial.org/content/view/9/4/lang.catalan

