MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’OBSERVATORI DE LA IGUALTAT CURS 2014-15
Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili

Les accions portades a terme per l’Observatori de la Igualtat a la URV al llarg del curs
2014-15 s’han desenvolupat seguint els eixos i les mesures previstes en el II Pla
d’Igualtat (2011-2015). Aquestes actuacions es poden agrupar en els tres grans àmbits:
docència, recerca i difusió i transferència, complint així amb les tres missions
assumides per la Universitat. També s’han desenvolupat diverses accions que queden
emmarcades en la dimensió d’organització i funcionament intern de l’Observatori.

Difusió i transferència
En la línia de difusió del coneixement i donant compliment a la mesura 5.1 del II Pla
d’Igualtat, al mes de maig de 2015 es va publicar un nou volum, el vuitè, dins la
col·lecció Quaderns de la Igualtat amb el títol “Igualtat de gènere: un debat entre la
política

i

la

universitat”(www.publicacionsurv.cat/llibres-digitals/quaderns-de-la-

igualtat/item/524-igualtat-de-g%C3%A8nere-un-debat-entre-la-pol%C3%ADtica-i-launiversitat).
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Continuant amb la tasca de divulgació i visibilització de les dones científiques
destacades, aquest any 2015 s’ha editat el calendari “Dones i Psicologia”
http://www.urv.cat/media/upload//arxius/igualtat/Donesiciencia/Calendaris/Calendar
i2015.pdf

Del 12 de març fins el 5 d’abril es va cedir l’exposició editada per l’Observatori de la
Igualtat “Dones i Arquitectura” al Museu Molí de les Tres Eres de Cambrils. Aquesta
activitat s’inclou a la programació de les Jornades de les Dones de la població així com
de l’Antena del Coneixement de la URV al municipi. Amb aquesta acció es dóna
compliment a la mesura 4.5 del II Pla d’Igualtat.

El mes de març de 2015 des de l’Observatori de la Igualtat es va publicar el primer
butlletí digital amb periodicitat mensual i amb l’objectiu de cobrir diverses necessitats
informatives relacionades amb la ciència i la temàtica de gènere. Aquesta publicació
s’ha adreçat inicialment a les persones membres de la xarxa URV-Gender encara que
tothom el pot trobar a la pàgina web de l’Observatori i es pot donar d’alta al següent
enllaç: http://goo.gl/forms/rYk7MPHFW7. Es poden trobar convocatòries d’articles i
comunicacions, activitats formatives i recursos en línia.
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Recerca
Des de l’Observatori de la Igualtat hem continuat amb la participació en la xarxa
internacional que ja havíem començat en cursos anteriors, el programa ALFA, amb el
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 (DCIALA/10.02.01/11/21526/279-455/ALFA III (2011)-132) i coordinat per l’Instituto
Tecnológico de Costa Rica. Durant aquest curs s’ha participat en dues trobades:
- Els dies 28 i 29 d’agost es va celebrar a Costa Rica la conferència Internacional
sobre gènere del projecte EQUALITY. La URV a través de l’Observatori de la
Igualtat i la seva directora Inma Pastor va presentar dues comunicacions de
bones pràctiques. D’una banda, Políticas de igualdad en la educación superior.
Utilidad y dificultades de los planes de género en la ciencia de América Latina y
España, que analitza la utilitat dels plans d’igualtat, la seva execució i els
resultats de la implementació a partir de la pròpia experiència de la URV i del
projecte EQUALITY, a través del qual s’estan desenvolupant plans d’igualtat en
18 universitats d’Amèrica Llatina. De l’altra banda, s’hi va presentar ¿Dónde
están las emprendedoras universitarias? Sesgo de género en las políticas de
apoyo a la emprendeduría en el marco universitario, on s’hi detallen els resultats
d’una investigació sobre les diferències en la creació d’spin-off a les universitats
segons el gènere i el paper que juga el sistema universitari en la producció i
reproducció de les desigualtats de gènere.
- Del 12 al 14 de novembre va tenir lloc a la Universitat FH Joanneum de Graz
(Àustria) l’última reunió de les universitats sòcies del projecte. En aquesta
reunió es va realitzar la revisió de les accions desenvolupades al projecte, a més
a més es va dur a terme la planificació estratègica de la Red Equality i es va
formar el Comitè Executiu d’aquesta Red on la URV ha assumit la
vicepresidència.

El mes de setembre de 2014 va ser concedit el projecte "Equality training network: EU
contributions to gender mainstreaming and citizenship (G-NET)", cofinançat per la
Comissió Europea dins el Programa ERASMUS+, Subprograma Jean Monnet Activities,
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Acción Network (553287-EPP-1-2014-1-ES-EPPJMO-NETWORK) i liderat per la URV
amb la directora de l’Observatori com a investigadora principal. El projecte crearà una
xarxa d’universitats europees i llatinoamericanes (Universitat Rovira i Virgili (España),
Freie Universität de Berlín (Alemania), Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad
del Valle de Guatemala, Universidad Católica de Temucho (Chile), Universidad Nacional
de Rosario (Argentina) y Universidad Autónoma de Madrid (España)) per al disseny i la
implementació de cursos en igualtat de gènere i bones pràctiques de la integració
europea dirigits al Personal Docent i Investigador, alumnat universitari i personal
tècnic i polític. Els dies 3 i 4 de febrer de 2015 es va dur a terme la primera trobada
d’aquesta xarxa internacional a la URV que va servir per a socialitzar la situació de la
igualtat de gènere en els països participants de la xarxa després de realitzar un informe
detallat sobre el marc institucional i legal, indicadors, polítiques d’ocupació, eradicació
de la violència de gènere, educació, dret de la persona i família i representació
equilibrada en la presa de decisions. Després d’aquesta reunió les universitats sòcies
comencen a treballar de forma col·laborativa en el contingut i materials per a la
docència, que integrarà l’anàlisi sectorial i perspectiva de gènere tant a Llatinoamèrica
com a la Unió Europea. http://www.gendertraining.eu/inicio/

L’Observatori de la Igualtat ha col·laborat amb l’Oficina de Tarragona Regió del
Coneixement en la Jornada “Horizonte 2020: Género, IPR, project management y
aspectos legales”, realitzada el 19 de maig de 2015 on una part de la sessió ha anat
dedicada a “Cómo incluir la dimensión de género en propuestas H2020” a càrrec de
Capitolina Díaz, professora de Sociologia de la Universitat de Valencia i presidenta de
l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues.

Encara en aquesta dimensió de recerca, hem d’indicar que al mes de juny del 2014 es
va resoldre la convocatòria de la cinquena edició del Premi Maria Helena Maseras a
un treball de recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere. El treball premiat va
ser “L’espai de la dona a la societat” de Núria Miralles Ibañez de l’Institut Martí l’Humà
de Montblanc. Al mes de gener de 2015, el Consell Social de la URV, a proposta de
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l’Observatori de la Igualtat, convocava per sisena vegada la corresponent convocatòria
per al curs 2014-15. Mesura 4.7 del II Pla d’Igualtat.

Al mes de juny de 2015, l’Observatori de la Igualtat ha convocat per tercera vegada el
Premi Maria Helena Maseras als treballs de recerca de fi de grau, treballs de recerca de
màsters i tesis doctorals en matèria de dones i gènere.

Docència, conferències i jornades
El dia 25 de novembre es va celebrar la II Jornada Dia Internacional per a l’eliminació
de la violència contra les dones. L’acte es va iniciar amb la lectura del manifest de
l’Institut Català de les Dones (ICD). A continuació es va realitzar la taula rodona
“L’atenció a les víctimes de la violència de gènere: el protocol d’intervenció i actuació a
Tarragona” que va comptar amb la ponències de membres de les diferents unitats
d’atenció a les víctimes de l’àmbit judicial, policial, social i de la salut. Aquesta jornada
es va organitzar conjuntament amb l’ICD i amb la col·laboració de l’Institut Municipal
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona i del projecte europeu Epogender.

El dia 27 de febrer es va celebrar el “Girls’ Day”, una jornada dirigida a noies estudiants
de 3r d’ESO dels centres de la demarcació de Tarragona dedicada a difondre les
titulacions d’Enginyeria fortament masculinitzades. Hi van participar un centenar de
noies de 17 centres de la província. Aquesta activitat es va organitzar juntament amb
l’ETSE i l’ETSEQ i es dona compliment a la mesura 3.4 del II Pla d’Igualtat de la URV.
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Coincidint amb el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i donant així
compliment a la mesura 1.5, cal destacar l’organització de la VIII Setmana per la
Igualtat, entre els dies 26 de febrer i 19 de març, amb el títol “Polítiques públiques de
gènere”. Aquesta activitat ha estat adreçada tant a la comunitat universitària com al
personal extern. Les diferents conferències van anar a càrrec de Mònica Gelambí
(directora d’Atena Gender Consulting), María Sainz Martin (cap del Servicio de
Medicina Preventiva del Hospital Clínico San Carlos de Madrid i presidenta de la
Asociación de Educación para la Salud) i Noelia Igareda (professora de Filosofia del
Dret de la UAB). Amb aquesta activitat també es dóna compliment a la mesura 5.9.
Podeu

consultar

els

continguts

específics

al

següent

enllaç:

http://www.urv.cat/media/upload//arxius/igualtat/Setmana%20Igualtat/Programa_Se
tmana_Igualtat_2015.pdf

En el marc de la celebració del Dia Internacional de la Dona es va convocar per vuitè
any consecutiu un acte per fer entrega de la
“Distinció M. Antònia Ferrer i Bosch 2014”
(mesura 1.4), que en aquesta ocasió el jurat
ha destacat a la Dra. Rosa Queral Casanova.
El jurat de la Distinció va decidir atorgar-li
aquest reconeixement no només per la seva
trajectòria a la universitat, sinó també per la
seva contribució a la societat i la millora de la salut pública a través de l’activisme
feminista. (http://www.urv.cat/igualtat/distincions.html)
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Durant aquest curs 2014-2015, s’ha continuat amb la participació de l’Observatori de
la Igualtat, amb la sessió Polítiques d’Igualtat per raó de gènere a la Ciència i la
Tecnologia, 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.

Funcionament organitzatiu
L’Observatori de la Igualtat durant aquest curs 2014-15 ha participat amb l’assistència i
el treball en les dues reunions ordinàries de la Comissió Dona i Ciència del Consell
Interuniversitari de Catalunya.

Els dies 4 i 5 de desembre de 2014 va tenir lloc a Morella la segona Trobada del Grup
de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats. En aquesta reunió es
van tractar el Protocols d’actuació per la prevenció i intervenció davant situacions
d’assetjament sexual i per raons de sexe a la Universitat.

El dia 18 de juny s’ha signat un conveni marc de col·laboració entre la Universitat
Rovira i Virgili i l’Institut Català de les Dones. A més està previst que es signin dos
convenis específics, un per a realitzar un curs de formació per a professorat de
secundària sobre prevenció i actuació davant la violència masclista, i l’altre per a
realitzar conferències sobre dones i igualtat a les Antenes del Coneixement de la URV
del Camp de Tarragona.

El 18 de juny es va dur a terme la reunió del Consell Assessor de l’Observatori de la
Igualtat on s’ha fet un repàs de les actuacions dutes a terme, així com la planificació de
la properes accions per tal de dur a terme el desenvolupament del II Pla d’Igualtat.
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