MEMÒRIA DEL CURS 2012/2013
‐ Al mes d’octubre de 2012 es va publicar la versió en català del “II Pla d’Igualtat de la
Universitat

Rovira

i

Virgili”

dins

la

col∙lecció

Quaderns

de

la

Igualtat

(http://www.publicacionsurv.cat/llibres‐digitals/quaderns‐de‐la‐igualtat/item/302‐ii‐
pla‐digualtat‐de‐la‐urv) i al mes de novembre es va publicar la versió en castellà
(http://www.publicacionsurv.cat/llibres‐digitals/quaderns‐de‐la‐igualtat/item/317‐ii‐
plan‐de‐igualdad‐de‐la‐urv), que corresponen al quart i cinquè volum respectivament.
‐ Al mes de novembre de 2012 vam iniciar el nostre recorregut per les xarxes socials
amb l’obertura del compte de Facebook: www.facebook.com/observatoridelaigualtat i
al mes de maig de 2013 vam obrir el perfil de Twitter: @Igualtat_URV.
‐ El 5 de desembre de 2012 es va fer la presentació pública del “II Pla d’igualtat de la
Universitat Rovira i Virgili” i vam comptar amb la presència del rector de la nostra
universitat, el Dr. Francesc Xavier Grau i de la Dra. Marina Subirats, catedràtica de
sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Consell Assessor de
l’Observatori de la Igualtat de la URV.
‐ El mes de desembre es va convocar per segona vegada el Premi Maria Helena
Maseras a treballs de fi de grau, màster i tesis doctorals en estudis de dones i gènere.
Aquesta convocatòria dóna compliment a la mesura 4.7 del II Pla d’Igualtat.
‐ Al mes de febrer de 2013 es va publicar un nou volum, el sisè de la col∙lecció
Quaderns de la Igualtat, amb el títol “Dones i química, superant el sexisme a les
universitats”

(http://www.publicacionsurv.cat/llibres‐digitals/quaderns‐de‐la‐

igualtat/item/342‐dones‐i‐qu%C3%ADmica). Amb aquestes publicacions donem
compliment a la mesura 5.1 del II Pla d’Igualtat.
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‐ Per cinquè any consecutiu, des de l’Observatori s’ha portat a terme l’elaboració d’un
calendari. Aquest any 2013 ha anat dedicat a les Dones i Medicina, mostrant així que
les dones han contribuït al progrés de la societat també en aquest àmbit del
coneixement: http://www.urv.cat/media/upload//arxius/igualtat/calendari2013.pdf
‐ L’Observatori de la Igualtat juntament amb la Facultat de Ciències Jurídiques ha
col∙laborat amb l’organització del Mòdul Jean Monnet “Integració Europea i Gènere”
(mesura 4.4) que presenta i analitza la legislació i jurisprudència més recents així com
les iniciatives polítiques europees més recents en matèria d’igualtat. Aquest curs s’ha
dut a terme entre el 7 de febrer i el 16 de maig de 2013 i ha anat dirigit a tota la
comunitat universitària i a professionals interessats amb aquesta temàtica. A més, 6 de
les 14 sessions s’han ofert com a formació per al PAS i com a curs PROFID per al PDI.
‐ L’Observatori de la Igualtat juntament amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria han
organitzat per segona vegada el “Girls’ Day”, una jornada, realitzada el 27 de febrer,
dirigida a noies estudiants de 3r d’ESO dels centres de la demarcació de Tarragona
dedicada a difondre les titulacions d’Enginyeria, fortament masculinitzades (mesura
3.4):
http://www.urv.cat/media/upload//arxius/igualtat/Girls_day/Programa_girls_day_201
3.pdf.
‐ Amb l’objectiu de visibilitzar i apropar l’aportació femenina en els diferents àmbits de
coneixement, durant el mes de març ha estat instal∙lada al Museu d’Història de
Cambrils l’exposició produïda per l’Observatori de la Igualtat “Pioneres de la ciència”.
Continuant amb aquest objectiu, del 25 de febrer al 20 de març, s’ha instal∙lat a la
planta 0 de la Facultat de Química l’exposició “Galeria de Retratos Mujeres en
Bioquímica” produïda per la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular.
Amb aquestes accions s’ha donat compliment a la mesura 4.5.
‐ Coincidint amb el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i donant així
compliment a la mesura 1.5 i la 3.7, cal destacar l’organització de la VI Setmana per la
Igualtat amb el títol “Polítiques de benestar i polítiques d’igualtat” que es va realitzar
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entre el 4 al 14 de març. Les diferents conferències i tallers van anar a càrrec de les
professores Judith Astelarra (UAB), Capitolina Díaz (UV), Irene Abad (U. de Zaragoza) i
el professor Miguel Lorente (U. de Granada). A més vam comptar amb la participació
d’Amaya Alba i Sonia Sánchez (tècniques d’igualtat), Isabel Segura (historiadora), Nour
Salameh (doctoranda de la URV) i Carme Catalán (infermera, sociòloga i membre del
Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris). Podeu consultar tots els continguts al següent
enllaç:
http://www.urv.cat/media/upload//arxius/igualtat/Setmana%20Igualtat/setmana_igu
altat_triptic2013.pdf.
‐ En el marc de la Setmana per la Igualtat, també s’ha fet entrega de la “Distinció M.
Antònia Ferrer i Bosch 2013” (mesura 1.4). En aquesta ocasió el jurat ha destacat a la
Dra. Montserrat Duch i ha volgut reconèixer la tasca realitzada en els diferents
aspectes professionals – docents, investigadors i de publicació‐; aportacions totes elles
que han estat molt rellevants per fer visibles els moviments de dones i les seves
contribucions al llarg del segle XX (http://www.urv.cat/igualtat/distincions.html).
‐ L’Observatori de la Igualtat ha donat suport a les jornades “Visions d’Amèrica Llatina.
Les realitats de les dones” realitzades entre els dies 13 i 20 de març. Aquestes jornades
han estat organitzades pel Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”.

‐ Al mes de maig del 2013, i per donar a complir la mesura 4.7, el Consell Social de la
URV convocava per quarta vegada el Premi Maria Helena Maseras a un treball de
recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere. Al mes d’octubre de 2012 es va
lliurar aquest Premi Maria Helena Maseras corresponent a la convocatòria 2012
(tercera edició) que va ser concedit al treball de recerca de batxillerat “Maria Aurèlia
Capmany: feliçment era una dona”, de Carolina Domingo Pagán del Institut Antoni de
Martí i Franquès (Tarragona).

‐ L’Observatori ha col∙laborat amb el Departament de Filologies Romàniques amb la
Jornada “Escritoras en la universidad” que va tenir lloc el 3, 6 i 7 de maig de 2013 a
l’Aula Magna del Campus Catalunya.
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‐ L’Observatori de la Igualtat es proposa per als propers anys promoure la participació
en la definició dels seus objectius i en l’organització d’activitats; afavorir la
transferència del coneixement sobre gènere; ampliar i fer més efectiu el treball en
xarxa, teixint aliances entre investigadors i docents i establint una xarxa de
col∙laboradors que impliqui l’alumnat. Per aquests motius, es va elaborar una enquesta
adreçada a la comunitat universitària, a la que van respondre 265 persones entre els
mesos de maig i juny. D’aquestes, el 37% van ser alumnes, el 35% Personal
d’Administració i Serveis, i el 28% Personal Docent i Investigador. Gairebé tres quartes
parts de les respostes van ser de dones, i el 26% d’homes. El 77% del participants
coneixen l’existència de l’Observatori de la Igualtat, si bé el 60% afirmen no saber
quines funcions té, per la qual cosa se’n farà una major difusió. 77 persones van deixar
les seves dades per col∙laborar en les activitats de l’Observatori, i 58 persones van fer
suggeriments de millora de les activitats del propi Observatori o van proposar crear‐ne
de noves. (www.urv.cat/igualtat/enquesta.html).

Des de l’Observatori de la Igualtat continuem amb la participació en projectes i
col∙laboracions internacionals 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 (DCI‐ALA/10.02.01/11/21526/279‐455/ALFA III (2011)‐
132) i coordinat per l’Instituto Tecnológico de Costa Rica. Durant aquest curs s’han
fet diferents tallers: el primer va ser a l’Argentina on es va tractar l’elaboració de
polítiques, reglaments, programes i accions en matèria d’igualtat de gènere. Les
aportacions fetes des de l’URV van ser: “Las políticas de las mujeres en la Unión
Europea” i “La situación de las mujeres en la ciència. Un repaso a los informes de
la Unión Europea”. La segona trobada formativa es va celebrar a l’Equador i la URV
va exposar a la resta de socis del projecte dues ponències més: “Desarrollo de los
planes de Igualdad” i “Indicadores de género en las Instituciones de Educación
Superior. Contando hombres y mujeres”. La tercera trobada formativa es va
realitzar a Alacant on es va treballar per obtenir una guia de bones pràctiques per
a l’elaboració de plans d’igualtat i la seva implementació, una estratègia per dur a
terme serveis de suport al lideratge femení a les universitats, un pla d’acció per
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implementar projectes amb la societat i una guia de bones pràctiques per atendre
les diverses formes de violència de gènere i assetjament sexual a les universitats i
IES.
• El mòdul formatiu Jean Monnet que duu per títol “European Integration and
Gender, 2011‐2014” (Direcció General de Educació i Cultura de la Unió Europea,
200698‐LLP‐1‐2011‐1‐ES‐AJ) i ha estat atorgat a un grup de professores de la
Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, amb el suport de l’Observatori i la seva
directora com a investigadora principal.
• El projecte “Social class, gender, participation and lifelong learning” que compara,
desenvolupa i difon les millors pràctiques en matèria de formació continuada en
diferents països de la Unió Europea. Aquest projecte està liderat per Linking
London i hi participa la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, Espanya), ECHO,
Expertisecentrum Diversiteitsbeleid (Utrecht, Països Baixos), Hogeschool Zuyd
(Limburg, Països Baixos) i la Universidade Aberta (Lisboa, Portugal).

‐ Durant aquest curs 2012‐2013, 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 del II Pla d’Igualtat.
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