
 

MEMÒRIA DEL CURS 2010/2011 

 

‐ Participació de  la directora de  l’Observatori de  la  Igualtat de  la URV,  la Dra.  Inma 
Pastor,  en  la  "I  Trobada  de  les Unitats  d’Igualtat  de  les Universitats  Valencianes” 
organitzada per la Universitat de València, els dies 21 i 22 d’octubre 2010.  
 

‐ En el mes de novembre del 2010,  l’observatori  impulsa  la  instal∙lació de  l’exposició 
“Dones a  les biblioteques” produïda per  l’Observatori de  la  Igualtat, en col∙laboració 
amb  el  CRAI  i  les  biblioteques  de  la URV.  En  concret  l’exposició  s’ha  instal∙lat  a  la 
Facultat de Medicina  i Ciències de  la Salut, al campus Bellissens  i el CRAI al  campus 
Catalunya. 
 

‐ A mitjans de novembre del 2010, s’inicia la publicació dels  Quaderns de la Igualtat.  
El títol del primer volum és “Dones i Universitat”  
(http://www.urv.cat/universitat/unitats_administratives/publicacions/cataleg/135/qu
aderns‐de‐la‐igualtat‐dones‐i‐universitat),  
i el del segon “Dones i Ciència”  
(http://www.urv.cat/universitat/unitats_administratives/publicacions/cataleg/136/qu

aderns‐de‐la‐igualtat‐dones‐i‐ciencia 

 

‐ En el mes de novembre del 2010 fins al març del 2011, s'instal∙la l'exposició "Les veus 
de la Igualtat" a l'Escola d'Infermeria del Campus Terres de l'Ebre de la URV, a Tortosa.  
 

‐  A  iniciativa  de  l’Observatori  de  la  Igualtat,  la  Dra.  Coral  Cuadrada  ha  impartit  la 
Conferència Dones i ciència en el marc de la "Setmana de la Ciència", a l’IES Cambril el 
dia 17 de novembre  i  també el dia 25 de novembre a Salou dins  la programació de 
l’Antena de coneixement d’aquesta ciutat.  
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/antenes%20coneixement/guia_activitats_ta
rdor_2010_web.pdf.  
 

‐  Jornada  Família  i  Treball  a  la  Universitat:  Conciliació  o  corresponsabilitat? 
Organitzada per l’Observatori per a la Igualtat de la UAB amb la participació de la Dra. 
Inma Pastor com a  representant de  l’Observatori de  la  Igualtat de  la URV, a  la  taula 
rodona  “El  paper  de  les  unitats  d’Igualtat    de  les  universitats  en  el  marc  de  la 
conciliació i la corresponsabilitat” ( el dia 1 de desembre de 2010). 
 

 1

http://www.urv.cat/universitat/unitats_administratives/publicacions/cataleg/135/quaderns-de-la-igualtat-dones-i-universitat
http://www.urv.cat/universitat/unitats_administratives/publicacions/cataleg/135/quaderns-de-la-igualtat-dones-i-universitat
http://www.urv.cat/universitat/unitats_administratives/publicacions/cataleg/136/quaderns-de-la-igualtat-dones-i-ciencia
http://www.urv.cat/universitat/unitats_administratives/publicacions/cataleg/136/quaderns-de-la-igualtat-dones-i-ciencia
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/antenes%20coneixement/guia_activitats_tardor_2010_web.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/antenes%20coneixement/guia_activitats_tardor_2010_web.pdf


‐  IV Trobada del Consell Assessor de  l’Observatori de  la  Igualtat el 13 desembre de 
2010. 
 
‐  Conferència "Dones  i  literatura  catalana",  el  15  de  desembre,  a  càrrec  de  la Dra. 
Montserrat Palau, a l'aula de formació del CRAI, al campus Catalunya. 
 
‐ Ampliació de  la pàgina web de  l’Observatori de  la Igualtat amb  la creació d’un espai 
dedicat a difondre l’obra científica de les dones mitjançant resums biogràfics de dones 
destacades segons diferents disciplines . Es pot consultar al següent enllaç: 
 http://www.urv.cat/any_dones_ciencies/dones_i_ciencies/index.html 
 
‐ Com a cloenda de 2010 l’Any de les Dones i les Ciències, el dia 16 de desembre 2010 
al  vestíbul  del  CRAI,  al  campus  Catalunya,  es  va  dur  a  terme  l'acte  inaugural  de 
l'exposició "Científicas invisibles" projecte desenvolupat per RUVID. També es va dur a 
terme la presentació del llibre "Catalanes del IX al XIX”. La presentació va anar a càrrec 
d’una de les autores, la Dra. Montserrat Sanmartí, i de la directora de l’IIEDG (Institut 
Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere) la Dra. Susanna Tavera. 
http://ruvid.webs.upv.es/cientificasinvisibles/cientificasindex.php.  
 
‐ Per  tancar  l’any 2010  també  s’ha editat un 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/polipticrosaa.pdf.  També  es 
pot passar a recollir pel despatx de l’Observatori de la Igualtat. 
 
‐ Per començar  l’any 2011  l’Observatori de  la  Igualtat ha elaborat un calendari sobre 
Dones filòsofes  i pensadores, que s’ha distribuït entre tota  la comunitat universitària 
(gener 2011). 
 
‐  S’ha  elaborat  el  documental  produït  per  l’Observatori  amb  el  títol  “Becàries  a  la 
Universitat:  el  cas  de  la  URV”,  amb  la  col∙laboració  del  Departament  d’Estudis  de  
Comunicació de la URV.   
 
‐ El dia 10 de febrer de 2011 l’Observatori de la Igualtat va organitzar la presentació del 
documental "COMPRAR, LLENÇAR, COMPRAR”  de la directora Cosima Dannoritzer. 
http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=agenda/acto011373.
htm  
 
‐ De  l’1 de març a  l’11 d’abril a  la biblioteca de  la Facultat de Ciències de  l’Educació  i 
Psicologia  s’ha pogut visitar  l’exposició Violència masclista en  la parella: desmuntem 
mites? (produïda per l’Institut Català de les Dones). 
 
‐   De  l’1 de març  a  l’11 d’abril  al  segon pis de  l’aulari del Campus Catalunya, es  va 
instal∙lar l’exposició Quin temps tenim? L’organització de la vida quotidiana (produïda 
per l’Institut Català de les Dones). 
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‐   De  l’1 de març  a  l’11 d’abril  al  vestíbul de  la  Facultat de Ciències  Econòmiques  i 
Empresarials,  al  campus  Bellissens,  es  va  instal∙lar  l’exposició  Veïnes,  ciutadanes 
(produïda per l’Institut Català de les Dones). 
 
‐ En el mes de març es va realitzar un curs de formació dirigit al PDI de la URV. El curs 
ha  estat  organitzat  en  col∙laboració  amb  l’ICE  de  la  URV  i  ha  dut  per  títol  “La 
incorporació de la perspectiva de gènere en la ciència i en la docència”.  
 
‐ S’ha dut a terme entre els dies 8  i 17 de març  la  IV Setmana per  la  Igualtat amb el 
títol “Les polítiques d’igualtat a la Universitat”.  
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/any_ciencia/triptic2011.pdf 
 
‐ El dia 8 de març s’ha entregat la “Distinció M. Antònia Ferrer 2011”, que en aquesta 
edició ha estat  concedida a la Sra. Marta Selva. 
http://www.urv.cat/igualtat/distincio.html  
 
‐ Al mes de maig del 2011 el Consell Social de la URV convocava per segona vegada el 
Premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de dones 
i gènere. I al mes de setembre de 2010 es va lliurar el Premi al treball de recerca que va 
resultar  premiat:  “L'experiència  migratòria  de  les  dones  senegaleses”,  de  Jordina 
Masvidal del centre Col∙legi Sagrat Cor de Jesús (Tarragona).  
 
‐ L’Observatori de  la  Igualtat ha convocat per primera vegada el premi Maria Helena 
Maseras en  les modalitats de Treballs de Fi de Màster  i Grau  i de Tesis Doctorals. Al 
mes de juny es va lliurar el premi als treballs següents: 
El camí de  la  transició a  la democràcia: El moviment  feminista a Catalunya  (1975  ‐
1982), de Meritxell Ferré Baldrich com a treball de Fi de Màster. 
La Tecnologia como herramienta de empoderamiento para el colectivo de mujeres 
mayores, de Annachiara del Prete com a Tesi Doctoral.    
 
‐ L’ Observatori de la Igualtat ha col∙laborat amb la Jornada del dia de la infermeria al 
campus Terres de l’Ebre de la URV a Tortosa, el dia 12 de maig de 2011. 
 
‐ Durant  el curs 2010‐2011 s’ha treballat en l’elaboració del II Pla d’Igualtat de la URV.  
 
‐ Durant el curs 2010‐2011, 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. 
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