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PRESENTACIÓ 

L’Observatori per a la Igualtat és l’instrument que l’actual govern de la Universitat 

Autònoma de Barcelona ha creat com a suport tècnic en el desenvolupament i 

l’avaluació de polítiques de gènere. 

Inicia la seva activitat l’any 2002, i fins avui funciona com a equip de treball dedicat 

a l’estudi i la diagnosi del sexisme a la universitat, i a l’elaboració de propostes 

d’actuació encaminades a corregir les desigualtats entre dones i homes. 

ANTECEDENTS 

El 1996, el GESES (Grup d’Estudis sobre Sentiments, Emocions i Societat) elabora 

l’estudi El sexisme a la universitat. Estudi comparatiu del personal assalariat de les 

universitats públiques catalanes dirigit per la doctora María Jesús Izquierdo. El seu 

objectiu és diagnosticar la desigualtat entre les dones i els homes en els tres 

estaments: alumnat, professorat i personal d’administració i serveis. L’abast de 

l’estudi són les universitats Autònoma de Barcelona, de Barcelona, de Girona, de 

Lleida, Pompeu Fabra, Politècnica de Catalunya i Rovira i Virgili, a partir de les 

dades disponibles de les plantilles de les set universitats públiques catalanes. Per 

mitjà de la recerca i en comparar la situació del professorat amb el conjunt de la 

població catalana, s’evidencien els indicis que la nostra societat està més oberta a la 

inserció laboral de les dones universitàries que la mateixa institució universitària. 

En comparació amb la representació de les dones a Catalunya, a les universitats 

públiques catalanes el seu pes entre el professorat és el següent:  

6,2 punts menys respecte als assalariats 
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17,3 punts menys respecte al sector públic 

16,7 punts menys respecte al personal tècnic, científic i intel·lectual  

10,5 punts menys respecte als que tenen estudis superiors 

Amb qualsevol d’aquests punts de referència, les universitats són més sexistes que la 

societat. En canvi, pel que fa al personal d’administració i serveis, col·lectiu on les 

dones són majoria (61,5%), la distància entre les universitats i Catalunya, pel que fa 

a la població ocupada, és la següent: 

21,1 punts més respecte als assalariats 

11,9 punts més respecte al sector públic 

1 punt més respecte al personal administratiu 

Alguns resultats de l’estudi 

 
Fig. 1. Distribució del professorat segons el sexe. 1996 

Dones Homes Total 
Universitat 

N % fil. % col. N % fil. % col. N % col. 

Autònoma  925 33,9 22,5 1.802 66,1 21,7 2.727 22,0 

Barcelona 1.611 38,8 39,2 2.538 61,2 30,6 4.149 33,5 

Girona 267 33,5 6,5 531 66,5 6,4 798 6,4 

Lleida 240 38,3 5,8 387 61,7 4,7 627 5,1 

Politècnica 403 17,8 9,8 1.863 82,2 22,5 2.266 18,3 

Pompeu Fabra 289 33,9 7,0 563 66,1 6,8 852 6,9 

Rovira i Virgili 377 38,4 9,2 604 61,6 7,3 981 7,9 

Total 
universitats 4.112 33,2 100,0 8.288 66,8 100,0 12.400 100,0 
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Fig. 2. L’estructura de la plantilla de professorat segons el sexe. 
Universitats públiques catalanes. 1996 

Relació entre categories Dones Homes Total 

CU/TU 1 a 6,2 1 a 2,2 1 a 2,8 

CEU/TEU 1 a 8,6 1 a 6,2 1 a 7 

CU/TU+CEU 1 a 6,6 1 a 2,4 1 a 4,1 

Funcionaris/Contractats 1 a 1,2 1 a 0,9 1 a 1 

Funcionaris/Associats 1 a 0,7 1 a 0,7 1 a 0,7 

 

Fig. 3. Distribució del personal d’administració i serveis segons el sexe. 
Universitats públiques catalanes. 1996 

Dones Homes Total 
Universitat 

N % fil. % col. N % fil. % col. N % col. 

Autònoma 723 58,4 20,7 515 41,6 23,5 1.238 21,8 

Barcelona 1.153 63,1 33,0 675 36,9 30,9 1.828 32,2 

Girona 177 82,3 5,1 38 17,7 1,7 215 3,8 

Lleida 156 68,1 4,5 73 31,9 3,3 229 4,0 

Politècnica 739 55,4 21,2 596 44,6 27,3 1.335 23,5 

Pompeu Fabra 323 68,1 9,3 151 31,9 6,9 474 8,3 

Rovira i Virgili 220 61,3 6,3 139 38,7 6,4 359 6,3 

Total universitats 3.491 61,5 100,0 2.187 38,5 100,0 5.678 100,0 
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Fig. 4. L’estructura de la plantilla segons el sexe. Universitats públiques 
catalanes. 1996 

Relació entre categories Dones Homes Total 

Funcionari  

Escales A a B  1 a 2,6 1 a 1,1 1 a 1,8 

Escales B a (C+D+E) 1 a 3,1 1 a 1,6 1 a 2,6 

Escales (A+B) a (C+D+E) 1 a 2,2 1 a 0,9 1 a 1,7 

Laboral  

Grups 1 a 2 1 a 2,9 1 a 8,0 1 a 5,2 

Grups 2 a (3+4+5) 1 a 2,2 1 a 0,9 1 a 1,3 

Grups (1+2) a (3+4+5) 1 a 1,6 1 a 0,8 1 a 1,1 

Relació funcionaris a laborals 1 a 0,3 1 a 1 1 a 0,5 

 

Fig. 5. Alumnat matriculat al curs 1997-1998 segons àrea de coneixement i 
sexe. Universitats públiques catalanes. 1996 

Dones Homes Total 
Àrea de coneixement 

N % fil. N % fil. N 

Arquitectura i Enginyeria 9.776 24,2 30.607 75,8 40.383 

Ciències 8.414 56,5 6.483 43,5 14.897 

Ciències de la Salut 9.260 72,9 3.444 27,1 12.704 

Ciències Socials 38.494 59,3 26.453 40,7 64.947 

Humanitats 19.318 76,2 6.026 23,8 25.344 

Total 85.262 53,9 73.013 46,1 158.275 

 

El sexisme a la UAB 

Arran d’aquest estudi i com a expressió del compromís de la universitat amb el 

compliment del que disposa l’article 8 dels seus Estatuts (Promoció de la igualtat 

entre homes i dones), l’equip de govern, en el marc de les actuacions del Pla 

director 2002-2006, va encomanar a la doctora María Jesús Izquierdo la realització 

d’un estudi per a la diagnosi i l’elaboració de propostes d’intervenció encaminades a 
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eliminar la desigualtat entre dones i homes. El 2004, l’Autònoma publica El sexisme a 

la UAB. Propostes d’actuació i dades per a un diagnòstic ─al qual es pot accedir en 

format electrònic a la direcció http://www.bib.uab.cat/pub/sexisme/—, en què es 

presenten polítiques d’intervenció contra el sexisme i dades que indiquen la situació 

de la universitat en relació amb aquest fenomen.  

L’estudi evidència un gran desequilibri entre els sexes en els tres estaments, la 

segregació de les carreres per sexe, l’absència relativa de les dones en els òrgans de 

presa de decisions, com d’erràtica i llarga és relativament la trajectòria acadèmica 

de les dones fins a arribar a la càtedra si es compara amb la dels homes, i el fet que 

a partir de les dades disponibles, no es puguin objectivar les raons que porten a una 

exclusió relativa de les dones de les categories de professorat més altes, entre altres 

elements que confirmen la situació desigual d’aquest col·lectiu. Tanmateix, s’hi 

assenyala la necessitat de donar visibilitat al problema al si de la comunitat 

universitària, i desenvolupar polítiques de gènere comunes a totes les universitats 

catalanes, més enllà de les fronteres de la nostra pròpia universitat. Addicionalment, 

s’observa la manca de consciència sobre la intensitat amb què es produeix el sexisme 

en la institució universitària. 

A continuació presentem algunes dades bàsiques de l’estudi actualitzades: 

 
Fig. 6. Distribució de l’ocupació segons el nivell educatiu i el sexe  

Ocupació i nivell educatiu Dones Homes Total 

De l’ocupació 37,1 62,9 15.945.600 

De l’ocupació de titulats/ades 
universitaris/àries 48,5 51,5 6.217.600 

Dels tècnics/iques, professionals 
científics/iques i intel·lectuals 50,3 49,7 1.858.700 

Professorat de les universitats públiques 
catalanes 33,5 66,5 12.785 

Professorat de la Universitat Autònoma de 
Barcelona 36,1 63,9 2.874 

Font: INE. Encuesta de población activa. Tablas anuales. Año 2001. Espanya. Elaboració 
pròpia. 
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Fig. 7. Evolució de la relació TU / CU 

Dones Homes 
Any 

(a) CU (b)TU Ràtio 
(b)/(a) (a) CU (b)TU Ràtio 

(b)/(a) 

1996 56 230 4,1 250 500 2,0 

1997 57 250 4,4 261 521 2,0 

1998 62 275 4,4 266 535 2,0 

1999 69 285 4,2 276 543 2,0 

2000 71 303 4,3 276 551 2,0 

2001 71 311 4,4 271 561 2,1 

2002 74 317 4,3 275 565 2,5 

2003 74 366 4,9 272 617 2,3 

2004 75 353 4,7 256 606 2,4 

 

Fig. 8. Participació en activitats de recerca. 2004-2005* 

Posicions Dones Homes Total 

Investigador/a principal 31,4 68,6 963 

Investigador/a 38,7 61,3 2.616 

Becari/ària 43,1 56,9 1.228 

Contractat/ada 43,2 56,8 1.076 

Col·laborador/a 34,8 65,2 46 

Total 39,2 60,8 5.929 
*Les dades s’han elaborat a partir de les participacions en projectes; per tant, cal 
tenir en compte que cada persona pot participar en més d’una recerca.  
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Fig. 9. Mèrits d’investigació reconeguts. 2004-2005 

Mèrits d’investigació Dones Homes Total 

Cap 39,4 60,6 1.297 

1 40,1 59,9 344 

De 2 a 3 32,1 67,9 499 

De 4 a 6 23,7 76,3 262 

Total 37,1 62,9 3.247 
 

Fig. 10. Distribució de posicions en la carrera acadèmica. 2004-2005 
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Dones Homes

 

Fig. 11. Distribució dels principals òrgans unipersonals de govern. 2006 

Òrgan Dones Homes Total 

Rector  0,0 100,0 1 

Secretari general 0,0 100,0 1 

Vicerector/a 60,0 40,0 10 

Degà/ana/director d’escola superior 25,0 75,0 12 

Director/a d’escola 50,0 50,0 2 

Director/a de departament 22,2 77,8 54 

Director/a d'institut 16,7 83,3 6 
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Davant aquesta situació, la creació de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB 

expressa el compromís actiu de la nostra comunitat per a canviar aquesta situació, 

atès que la creació d’un observatori per a la igualtat forma part de les mesures 

proposades en l’estudi anterior (concretament la recomanació 4 dins de les polítiques 

orientades a fer visible el sexisme). 

OBJECTIUS DE L’OBSERVATORI  I  EQUIP DE TREBALL 

Els articles 1 i 2 de l’Acord 3/2006 del Consell de Govern, mitjançant el qual s’aprova 

la creació de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB, defineixen quins són els 

objectius que ha d’assolir l’Observatori i quines tasques ha de dur a terme: 

“Article 1 
 
L’Observatori per a la Igualtat és una entitat de caràcter universitari creada 
per a donar suport tècnic a les polítiques de gènere que la Universitat 
Autònoma de Barcelona ha de desenvolupar en el marc del que disposa 
l’article 8 dels seus Estatuts.  
 
Article 2 
 
Les activitats principals que portarà a terme l’Observatori per a la Igualtat 
són les següents: 

 
1. Elaboració de les propostes del plans d’actuació.  
2. Realització d’estudis encaminats a detectar les diferents 
expressions del sexisme al si de la nostra comunitat en els àmbits de: 

a. Gestió dels recursos humans. 
b. Producció i transmissió de coneixement. 

3. Difusió de la informació que permeti fer visible el sexisme i les 
actuacions encaminades a corregir les desigualtats de gènere. 
4. Gestió del web de l’Observatori.” 

Per tal de dur a terme les activitats i tasques assignades, l’Observatori disposa dels 

mitjans personals i materials necessaris. La Universitat Autònoma de Barcelona 

garanteix un espai de treball, l’assistència d’una becària o becari i una partida de 

pressupost per al finançament del seu funcionament diari. Tanmateix, l’Observatori 

es compromet a cercar fons externs de finançament i col·laboració en altres 

institucions externes a la UAB (articles 5 i 6 de l’Acord 3/2006 del Consell de Govern). 

La designació de la persona que dirigeix l’Observatori és competència del rector, 

entre el personal acadèmic de la universitat que dedica la seva recerca a temes de 
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gènere. Componen l’equip el secretari i una becària, tots dos nomenats per la 

direcció, més el personal de suport a la recerca que requereixin els projectes 

específics. Per tal d’orientar les seves activitats, s’ha constituït el Consell Assessor, 

format per representats dels grups d’investigació de la UAB dedicats a l’estudi del 

gènere o que tenen una línia de gènere i representants d’associacions de dones 

investigadores: 

Membres de l’Observatori 

Directora (nomenament del 5 d’octubre del 2005):  

María Jesús Izquierdo Benito 

Secretari: 

Enrico Mora Malo 

Becària i becari d’investigació: 

Laura Duarte Campderrós 

Xavier Puig Andreu 

Col·laboradores: 

Laura Colldeforns Torras 

Anabel Gutiérrez-Otero Mora 

Consell assessor: 

 Judith Astelarra. Seminari d’Estudis de la Dona (SED). Departament de 
Sociologia. 

 Margarita Bonet. Dones i Drets. Departament de Ciència Política i Dret Públic. 

 Rosa Franquet. Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS). Departament 
de Comunicació Audiovisual i de Publicitat. 

 Maria Dolors García Ramon. Grup d’Estudis de Geografia i Gènere. 
Departament de Geografia. 

 Clara García. Gènere, Ciències i Ensenyament de les Ciències (GCEC). 
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals. 

 Pilar González. Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT). 

 Aurora Leal. Seminari Interdisciplinar d'Estudis de Gènere, Grup d’Investigació 
Processos Cognitius, Socioafectius i de Simbolització. Departament de 
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació. 

 14



Memòria d’activitats. Curs 2005-2006                          Observatori per a la Igualtat de la UAB 
 

 Sandra Montón. Responsable del projecte Seminari Dones i Manteniment en 
Temps de Canvi en el centre de recerca Centre d'Estudis de Patrimoni 
Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP). Centres especials de recerca. 

 Lara Navarro. Família, Gènere i Benestar Social (FGEB). Departament de 
Sociologia. 

 Teresa Paramio. Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT). 

 Maria Prat i Grau. Valors en Joc. Departament de Didàctica de l'Expressió 
Musical, Plàstica i Corporal. 

 Immaculada Quintana. Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP). 
Centres especials de recerca. 

 Robert Roche. Laboratori d'Investigació Prosocial Aplicada (LIPA). 
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació. 

 Mercè Sales. Departament de Ciències Polítiques i Dret Públic.  

 Núria Simelio. Seminari Dona i Cultura de Masses. Departament de Periodisme. 

 Carlota Solé. Centre d'Estudis d'Immigració i Minories Ètniques (CEDIME). 
Departament de Sociologia. 

 Montserrat Solsona. Centre d'Estudis Demogràfics (CED). Instituts i centres 
participats. 

 Teresa Torns. Seminari d’Estudis de la Dona (SED) / Grup d'Estudis Sociològics 
sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT). Departament de Sociologia. 
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ACTIVITATS QUE S’HAN DUT A TERME 

El curs 2005-2006 s’ha caracteritzat per una intensa activitat, atès que a la mateixa 

constitució de l’Observatori s’ha sumat l’elaboració de la proposta del primer pla 

d’acció. Aquesta, entre les d’activitats realitzades o en curs, ha estat la que ha 

aglutinant més esforços i té més transcendència pel que fa a la intervenció en favor 

de la igualtat entre les dones i els homes al si de la nostra universitat. A continuació 

presentem les activitats que ha dut a terme l’Observatori durant el curs:  

ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA DE PLA  D’ACCIÓ: 

Elaboració del projecte del primer Pla d’acció per a la 

igualtat entre dones i homes de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Bienni 2006-2007, aprovat 

pel Consell de Govern en la sessió de 4 de maig de 

2006. 

 

Document disponible en el web de l’Observatori 

http://selene.uab.cat/observatori-

igualtat/Catala/Pla_accio_2006_2007.htm
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GESTIÓ DEL WEB DE L’OBSERVATORI   

 Elaboració i disseny del web.  

 Actualització de la secció “El sexisme en 

xifres”, curs 2005-2006. 

 Qüestionari d'incidències. Discriminació, 

assetjament o tracte vexatori. 

 Creació de noves seccions i subseccions.  

 

Direcció del web www.uab.cat/observatori-

igualtat/
 

VIS IB ILITZACIÓ, DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ, CREACIÓ D’OPINIÓ I  

POTENCIACIÓ DE LA COL·LABORACIÓ INTERUNIVERSITÀRIA: 

Organització de la primera jornada institucional en commemoració del 8 

de març, Dia de la Dona Treballadora, amb el programa següent: 

 

 Presentació de l’acte: Anna Cros, vicerectora de Relacions 

Institucionals i comissionada per a Polítiques de Gènere. 

 Reconeixement a Judith Astelarra per la seva contribució a la defensa dels drets 

de la dona a la UAB. Presentació a càrrec de Teresa Torns. 

 Presentació de les recerques finançades en la primera convocatòria d’ajuts de la 

UAB a investigacions de gènere.  

— Teresa Freixes, Tècniques per a l’avaluació de l’impacte de gènere: 

obtenció d’indicadors per a avaluar l’impacte de gènere a l’ensenyament i 

la recerca. 

— Carles Monereo, Existeix un estil de gestió femení? Estratègies discursives 

dels gestors universitaris.  

— Carolina Gala, La conciliació de la vida laboral i la familiar: perspectiva 
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històrica, regulació i aplicació pràctica en l’àmbit universitari.  

 Cloenda: María Jesús Izquierdo, directora de l’Observatori per a la Igualtat. 

 Per el mateix acte, realització del vídeo Homenatge a 

Judith Astelarra, primera persona reconeguda en l’àmbit 

de la UAB per la seva defensa dels drets de les dones.  
 

 

Organització del Seminari Interuniversitari sobre Polítiques Universitàries 

de Gènere que va tenir lloc el 15 de juny de 2006 a l’Hotel Serhs Campus. 

 

El seminari va ser concebut com una jornada de treball i 

trobada entre autoritats acadèmiques de la Xarxa 

d’Universitats Institut Joan Lluís Vives, estudioses i estudiosos 

de la desigualtat entre dones i homes, i autoritats  

potencialment responsables del disseny i l’impuls de 

polítiques de gènere. 

Els objectius principals del seminari van ser possibilitar el debat, proposar les 

mesures que s’han d’aplicar en el marc de les diverses universitats, i cercar 

objectius comuns a les universitats participants en forma de recomanacions. 

Programa del seminari 

Hora Contingut 

10.30-11.00 

Inauguració:  
— Lluís Ferrer, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona 
— Anna Cros, vicerectora de Relacions Institucionals i comissionada 

per a Polítiques de Gènere a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Taula A. Visibilitat, sensibilització i creació d’un estat d’opinió sobre la 
implementació de polítiques de gènere. 
Facilitador: Xavier Rambla 
Taula B. Equilibri entre dones i homes en la participació professional, 
la promoció i la gestió universitària. 
Facilitador: Enrico Mora 
Taula C. Organització de les condicions de treball amb perspectiva de 
gènere. 
Facilitadora: Pilar Carrasquer 

11.00 –
12.00 

Taula D. Promoció de la perspectiva de gènere en els continguts de 
docència i recerca. 
Facilitadora: Teresa Torns 
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Taula A. Visibilitat, sensibilització i creació d’un estat d’opinió sobre la 
implementació de polítiques de gènere. 

Taula B. Equilibri entre dones i homes en la participació professional, 
la promoció i la gestió universitària. 

Taula C. Organització de les condicions de treball amb perspectiva de 
gènere. 

12.30-14.00 

Taula D. Promoció de la perspectiva de gènere en els continguts de 
docència i recerca. 

16.00-17.30 

Presentació dels resultats del qüestionari a universitats sobre polítiques 
de gènere, conclusions de les taules de treball i debat final: María 
Jesús Izquierdo, Xavier Rambla, Enrico Mora, Pilar Carrasquer, Teresa 
Torns. 

17.30-18.00 

Cloenda: 
— Anna Cros, vicerectora de Relacions Institucionals i comissionada 

per a Polítiques de Gènere a la Universitat Autònoma de Barcelona  
— Mònica Geronès, directora del Pla d’acció i desenvolupament de les 

polítiques de dones. Institut Català de les Dones 
— María Jesús Izquierdo, directora de l’Observatori per a la Igualtat 

de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Membres del grup de treball de la taula A: Visibilitat, sensibilització i 
creació d’un estat d’opinió sobre la implementació de polítiques de 

gènere 

Participants Posició Institució 
representada 

Rambla, Xavier Facilitador Seminari Universitat Autònoma 
de Barcelona 

Belvis, 
Francesc Suport tècnic Universitat Autònoma 

de Barcelona 

Bertran 
Noguer, Carme  

Vicerectora d'Organització, Comunicació i 
Qualitat Universitat de Girona 

Bosch, 
Esperança 

Directora de l'Observatori per a la Igualtat 
d'Oportunitats i cap del Grup de Recerca 
d'Estudis de Gènere 

Universitat de les Illes 
Balears 

Cañellas 
Pascual, Núria 

Cap de l’Àrea de Planificació i Seguiment del 
Pla d’acció i desenvolupament de les 
polítiques de dones 

Institut Català de les 
Dones 

Casals, Muriel  Representant UAB Comissió Xarxa Lluís Vives Universitat Autònoma 
de Barcelona 

Crespo, Esther Cap de Comunicació i Promoció Universitat Autònoma 
de Barcelona 

Cros, Anna Vicerectora de Relacions Institucionals Universitat Autònoma 
de Barcelona 

Cuadrada, 
Coral Institut Interuniversitari d’Estudis de Gènere Universitat Rovira i 

Virgili 
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Garrusta, Julia  Cap del Servei d'Atenció a la Comunitat 
Universitària  

Universitat Pompeu 
Fabra 

Gómez, Montse Centre d'Estudis Interdisciplinars de la Dona Universitat de Vic 

Palencia, Rosa 
María 

Departament de Comunicació Audiovisual i 
Publicitat 

Universitat Autònoma 
de Barcelona 

Quiroga, 
Águeda Becària Universitat Pompeu 

Fabra 

Membres del grup de treball de la Taula B: Equilibri entre dones i homes 
en la participació professional, promoció i gestió universitària 

Participants Posició Institució 
representada 

Mora, Enrico Facilitador Seminari Universitat Autònoma 
de Barcelona 

Colldeforns, 
Laura Suport tècnic Universitat Autònoma 

de Barcelona 

Bodelón, 
Encarnación Professora Universitat Autònoma 

de Barcelona 

Escoda Aresté, 
Joan Josep 

Professor i investigador Departament de 
Pedagogia Sistemàtica i Social 

Universitat Autònoma 
de Barcelona 

Espadalé, Maria Cap de Coordinació Institucional Universitat Autònoma 
de Barcelona 

Fernández 
Buey, Francisco

Departament d'Humanitats i membre de 
l'Institut Universitari de Cultura 

Universitat Pompeu 
Fabra 

Ferrer, Lluís  Rector Universitat Autònoma 
de Barcelona 

Figuerola 
Cabrol, Carme  

Vicerectora de Relacions Internacionals i 
Cooperació Universitat de Lleida 

Girona, Victòria Vicerectora de Professorat Universitat de 
Barcelona 

Grasa, Rafael Secretari general Universitat Autònoma 
de Barcelona 

Juvinyà, Dolors Catedràtica de l'Escola d'Infermeria Universitat de Girona 

Libori, Àurea Cap del Servei de Comunicació i Promoció Universitat Politècnica 
de Catalunya 

Moliner 
Navarro, Rosa Vicerectora de Relacions Institucionals Universitat de València

Morrás, María Vicerectora  de Potsgrau, Doctorat i Relacions 
Institucionals 

Universitat Pompeu 
Fabra 

Navarro, 
Capilla 

Becària de l'Observatori per a la Igualtat 
d'Oportunitats 

Universitat de les Illes 
Balears 

Puigpelat, 
Francesca Degana de la Facultat de Dret Universitat Autònoma 

de Barcelona 
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Solé i San 
Millán, 
Montserrat 

Cap del Servei de Programació Universitària i 
Professorat. Direcció General d'Universitats 

Direcció General 
d'Universitats, Recerca 
i Societat de la 
Informació  

Tomás, Marina Directora del Departament de Pedagogia 
Aplicada 

Universitat Autònoma 
de Barcelona 

Unzeta, Mercè Vicerectora de Relacions Exteriors i de 
Cooperació 

Universitat Autònoma 
de Barcelona 

Valls, Francesc  Universitat Rovira i 
Virgili 

Membres del grup de treball de la taula C: Organització de les condicions 
de treball amb perspectiva de gènere 

Participants Posició Institució 
representada 

Carrasquer, Pilar Facilitadora Seminari Universitat Autònoma
de Barcelona 

Duarte, Laura Suport tècnic Universitat Autònoma
de Barcelona 

Balagueró, 
Montserrat Cap de l'Oficina d'Estudis i Gestió Universitat Autònoma

de Barcelona 

Ferrer, Victòria Responsable de l'Àrea de Gènere de 
l'Observatori per a la Igualtat 

Universitat de les 
Illes Balears 

Folch, Gustau Gerent Universitat Autònoma
de Barcelona 

Gómez, Pep Cap del Gabinet de Planificació i 
Avaluació Universitat de Girona 

Iglesias, Marisa   Facultat de Dret Universitat Pompeu 
Fabra 

Izquierdo, María 
Jesús Directora de l'Observatori per a la Igualtat Universitat Autònoma

de Barcelona 

Martínez, Carme  

Comissió Dona i Ciència. Membre del grup 
de recerca d'Igualtat d'Oportunitats en 
l'Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia 
(GIOPACT). Professora 

Universitat 
Politècnica de 
Catalunya 

Miguélez, Faustino Departament de Sociologia Universitat Autònoma
de Barcelona 

Nomen, Rosa Vicerectora de Relacions Internacionals Universitat Ramon 
Llull 

Pastor, Inma Professora de Sociologia Universitat Rovira i 
Virgili 

Peral,  Antonio Vicegerent de l'Àmbit de Recursos Humans Universitat Autònoma
de Barcelona 

Pinya, Joana Cap de Servei de l'Institut Balear de la 
Dona 

Institut Balear de la 
Dona 

Pla, Reyes Adjunta a la Vicerectora d'Economia per a 
la Prevenció, la Salut i la Seguretat 

Universitat Autònoma
de Barcelona 
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Ramalhniho, Helena Departament d'Economia i Empresa Universitat Pompeu 
Fabra 

Ramos, Marian  Tècnica superior d'investigació. Institut 
Universitari d'Estudis de la Dona 

Universitat de 
València 

Salvà Mut, Francesca Vicerectora de Relacions Exteriors Universitat de les 
Illes Balears 

Vilardell, 
Immaculada Vicerectora d'Economia Universitat Autònoma

de Barcelona 

Membres del grup de treball de la Taula D: Promoció de la perspectiva de 
gènere en els continguts de la docència i recerca 

Participants Posició Institució 
representada 

Torns, Teresa Facilitadora Seminari Universitat Autònoma
de Barcelona 

Gutièrrez-Otero, 
Anabel Suport tècnic Universitat Autònoma

de Barcelona 

Borderias, Cristina Comissió Dona i Ciència del Consell 
Interuniversitari de Catalunya 

Universitat de 
Barcelona 

Calvet i Puig, Dolors 

Membre del Grup de Recerca d'Igualtat 
d'Oportunitats en l'Arquitectura, la 
Ciència i la Tecnologia (GIOPACT). 
Professora 

Universitat 
Politècnica de 
Catalunya 

Carbonell, Joan Vicerector d'Estudiants i de Cultura Universitat Autònoma
de Barcelona 

Espasa, Eva  Centre d'Estudis Interdisciplinars de la 
Dona Universitat de Vic 

Fatsini, Esther  Centre d'Estudis Interdisciplinars de la 
Dona Universitat de Vic 

López, Julia Facultat de Dret Universitat Pompeu 
Fabra 

Martínez Muñoz, 
Màrius

Degà de la Facultat de Ciències de 
l'Educació 

Universitat Autònoma
de Barcelona 

Martínez, Maite Directora de la Unitat d'Innovació Docent 
en Educació Superior (IDES) 

Universitat Autònoma
de Barcelona 

Mas i Sañé, Sílvia 
Directora del Servei d'Idiomes i membre 
de la Comissió Dona i Ciència del Consell 
Interuniversitari de Catalunya 

Universitat Abat 
Oliba  

Miquel Martí, Victòria Comissió Dona i Ciència. Directora de 
projectes 

Agència de Gestió 
d'Ajuts Universitaris i 
de la Recerca 

Moltó, Mª Lluïsa Directora Institut Universitari d'Estudis de 
la Dona 

Universitat de 
València 

Olivella, Rosa Tècnica del Servei de Sistemes 
d'Informació Geogràfica i Teledetecció Universitat de Girona 

Pallarés, Montse Vicerectora d'Investigació Universitat Autònoma
de Barcelona 

 22

http://sia.uab.es/NASApp/cde/control/buscarniup?niu=66656663649479&random=310368727&tipo=P&col=null
http://sia.uab.es/NASApp/cde/control/buscarniup?niu=66656663649479&random=310368727&tipo=P&col=null


Memòria d’activitats. Curs 2005-2006                          Observatori per a la Igualtat de la UAB 
 

Plaza, Elsa Departament de Didàctica de l'Expressió 
Musical, Plàstica i Corporal 

Universitat Autònoma
de Barcelona 

Rifa, Montserrat 

Departament de Didàctica de l'Expressió 
Musical, Plàstica i Corporal. Professora i 
investigadora de la Facultat de Ciències 
de l'Educació 

Universitat Autònoma
de Barcelona 

Torras, Agnès Professora del Departament de Pedagogia 
Sistèmica i Social 

Universitat Autònoma
de Barcelona 

Valverde, Olga Departament de Ciències Experimentals i 
de la Salut 

Universitat Pompeu 
Fabra  

Assistents a les sessions obertes 

Participants Posició Institució 
representada 

Casablancas, 
Carme  

Directora de l'Escola Universitària d'Estudis 
Empresarials de Sabadell 

Universitat Autònoma 
de Barcelona 

Olivé Ferrer, 
Carme Professora Universitat de 

Barcelona 

Martín Artiles, 
Antonio  Director del Departament de Sociologia  Universitat Autònoma 

de Barcelona  
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Altres activitats 

 Proposta de plafons informatius específics per a cada facultat sobre la situació 

de l’alumnat i el professorat quant a equilibri entre els sexes. 

 Proposta d’ampliació de les dades disponibles i desagregació per sexe a través 

del web de la UAB. 

 Proposta d’ampliació de les dades del Sistema d'Informació d'Universitats i 

Recerca de Catalunya i la base de dades UNEIX, incorporada a partir del curs 

2006-2007.  

 Creació d’un espai, en el web de l’Observatori, destinat a recollir les incidències 

sobre discriminació, assetjament o tracte vexatori. 

 Relacions de coordinació i intercanvi interuniversitari: participació en la 

Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya. Informació i 

assessorament a les universitats que projecten la creació d’observatoris o el 

disseny de plans d’igualtat 
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REALITZACIÓ D’INFORMES: 

Informe Polítiques Universitàries de Gènere. Seminari Interuniversitari. 15 

de juny de 2006.  

 

Recull el contingut de les sessions de treball del 

Seminari Interuniversitari sobre Polítiques Universitàries 

organitzat per l’Observatori i que va tenir lloc el 15 de 

juny del 2006. 

 

Document disponible al web de l’Observatori: 

http://selene.uab.cat/observatori-

igualtat/Catala/Seminari.htm  

 

Banc de recursos per a l’elaboració de plans d’acció. 

L’Observatori ha elaborat un CD amb tota la 

informació indispensable per a l’elaboració de plans 

d’acció per a la igualtat entre dones i homes a la 

universitat. 

 

CD disponible al web de l’Observatori: 

http://selene.uab.cat/observatori-

igualtat/Catala/Seminari.htm  

 

Informe sobre les experiències en la igualtat entre dones i homes a la 

Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives. 

Recull les experiències en polítiques de gènere a la universitat ─plans d’igualtat, 

notícies, estudis, guies, observatoris, programes, comissionats─, de la Xarxa 

d’Universitats Institut Joan Lluís Vives. A més, hi figuren les disposicions jurídiques 
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relacionades amb l’àmbit de les polítiques universitàries de gènere. 

 

Informe sobre els plans d’actuació de les universitats en l’àmbit de l’Estat 

espanyol 

Seguint la lògica de l’informe anterior, es fa un repàs sistemàtic de tot tipus de 

documentació sobre polítiques universitàries de gènere disponibles a Internet, en 

l’àmbit de l’Estat espanyol, i se n’extreuen els continguts bàsics. 

 

Informe sobre recursos per a l’elaboració de plans d’acció de gènere a les 

universitats i sobre les mesures polítiques d'igualtat d'oportunitats que es 

donen a les universitats en els àmbits europeu i mundial 

Documenta les accions en el camp de les polítiques universitàries de gènere d’abast 

internacional, i posa especial èmfasi en Europa. Es prenen com a referència les 

universitats que figuren en l’índex de les 50 millors universitats europees segons el 

World University Rankings, de The Times on Higher Education, publicat al novembre 

de 2004. Inclou un recull de les xarxes existents sobre igualtat en el camp de la 

docència i recerca universitàries, i dones i ciència, i també una selecció de 

documentació sobre els mateixos àmbits. 

 

Enquesta a l’alumnat de primer i últim cursos de titulació sobre habilitats i 

expectatives. Avanç de resultats. 

En aplicació del que estableix l’article 8 dels Estatuts de la nostra universitat, 

l’equip de l’Observatori i el GESES estan duent a terme una recerca (R+D) sobre 

l’impacte del gènere en el procés de socialització a la universitat: Cuidado y 

provisión: El sesgo de género en las prácticas universitarias y su impacto en la 

función socializadora de la universidad, finançada per l’Instituto de la Mujer i la 

Universitat Autònoma de Barcelona. L’informe forma part d’aquesta recerca i 

presenta un avanç dels resultats de l’enquesta feta a una mostra de l’alumnat de 

primer i últim cursos de sis de les titulacions impartides per la Universitat Autònoma 

de Barcelona, les més masculinitzades, les més feminitzades i les més igualitàries 

 26



Memòria d’activitats. Curs 2005-2006                          Observatori per a la Igualtat de la UAB 
 

des del punt de vista de la distribució del professorat i l’alumnat: Mestre 

Especialitat Educació Infantil, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 

Enginyeria Informàtica, Relacions Laborals i Dret. A través dels qüestionaris 

administrats a l’alumnat de primer i d‘últim cursos, hem volgut recollir la 

informació necessària per a determinar diferències i/o similituds en l’alumnat 

segons la titulació que estan estudiant.  
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PROJECTES EN CURS 

2005-2007. Cuidar y curar: El sesgo de género en las prácticas 

universitarias y su impacto en la función socializadora de la universidad 

Projecte en curs finançat per l’Instituto de la Mujer i per l’equip de govern de la 

UAB. La recerca té com a objectiu abordar el sexisme a la universitat prenent una 

tipologia de carreres construïda segons el seu grau de masculinització o feminització 

a partir de criteris estadístics i conceptuals: Mestre en Educació Infantil, Pedagogia, 

Dret, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes i Enginyeria Informàtica. 

Concretament, es pretenen estudiar els aspectes següents: 

— La concepció de les titulacions i el disseny de capacitats, habilitats i 

actituds atribuïdes als professionals que les practiquen. 

— La transmissió de coneixement i la socialització en el seu doble vessant, 

el dels continguts i el dels processos de relació. 

— Les característiques de les subjectivitats en joc. 

— I els resultats d’aquest procés en termes del seu efecte sobre els 

estudiants. 

— Finalment, es proposa desenvolupar recursos que afavoreixin la 

identificació de l’impacte del gènere en les activitats universitàries per 

part de l’alumnat i del professorat, i també materials docents que facin 

possible adoptar una perspectiva de gènere a les aules.  

 

2006-2007. Introducció de la perspectiva de gènere en la docència 

universitària: Diagnosi, producció de recursos docents i formació del 
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professorat.(Objectiu 4.2 del primer Pla d’acció per a la igualtat entre 

dones i homes de la UAB. Bienni 2006-2007.) 

Projecte en curs finançat per l’Institut Català de les Dones i per l’Observatori, que 

té com a objectiu determinar quines són les condicions i eines necessàries per a 

fomentar la sensibilització i reflexió al si de la nostra universitat quant a l’aplicació 

de la perspectiva de gènere en la docència en els diversos àmbits de coneixement. 

Un dels principals objectius és facilitar al professorat la introducció de la 

perspectiva de gènere en la docència en tots els àmbits de coneixement presents a 

la UAB, mitjançant l’oferta de cursos formatius en relació amb els aspectes 

següents: 

— Gènere i universitat. 

— Els biaixos en la producció de coneixement. 

— Les dones com a productores de coneixement científic. 

— La perspectiva de gènere en la docència. 

— Estratègies docents sensibles al gènere. 

 

2006-2007. Diagnosi de la trajectòria acadèmica del personal becari de la 

UAB des de la perspectiva de gènere. (Objectiu 2.4; Mesura 2.4.1 del 

primer Pla d’acció per a la igualtat entre dones i homes de la UAB. Bienni 

2006-2007.) 

La investigació té com a objectiu diagnosticar la trajectòria acadèmica del col·lectiu 

de becàries i becaris de la Universitat Autònoma de Barcelona segons el sexe, amb 

la finalitat d’oferir mesures d’intervenció. De manera específica, en primer lloc 

interessa analitzar quins són els moments de transició que tenen especial incidència 

en l’accés i permanència desigual entre dones i homes en la carrera acadèmica a la 

UAB. El trànsit entre llicenciatura i beca, i el trànsit entre beca i accés a les 

categories de professorat universitari, constitueixen dos moments objecte de 

particular atenció en aquest projecte. També es pretén diagnosticar les condicions 

de treball del col·lectiu de becàries i becaris de la UAB, atesa la gran varietat de 

beques que s’ofereixen al si de la universitat i la implicació que se’n deriva: 

diferents requisits, remuneracions i prestacions socials. Davant aquesta situació, 

interessa analitzar les desigualtats que es produeixen entre becàries i becaris, en 

cada tipus de beca. Finançat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
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Recerca. 

 

2007. Encuentro Interuniversitario sobre el sesgo de género en los 

criterios de determinación de la excelencia y la suficiencia académica: 

docencia, investigación y currículo del personal académico 

L’objectiu és organitzar una trobada a escala europea, destinada a l’elaboració de 

recomanacions sobre l’avaluació universitària. El projecte s’orienta a aportar 

criteris i procediments d’avaluació des de la perspectiva de gènere que 

contribueixin a la millora de l’educació superior i de la investigació científica, i a 

l’eliminació de biaix de gènere en els processos d’avaluació com un indicador 

principal de qualitat. Finançat per l’Instituto de la Mujer. 
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IMPACTE 

Les activitats relacionades amb polítiques universitàries de gènere o amb 

l’Observatori han esdevingut objecte de notícia, tant per a la premsa pròpia de 

l’Autònoma com per a l’externa. Diaris com La Vanguardia, El Periódico o l’Avui han 

dedicat atenció a l’activitat duta a terme per la universitat en matèria de gènere. A 

continuació presentem el títol de les notícies en premsa:  

PREMSA GENERAL 

 “Només arriba a catedràtica una de cada sis professores d'universitat”, 

Diari Avui, 16 de juny de 2006 

 “La UAB se dota de un plan de acción para la igualdad entre hombres y 

mujeres”, Diari de Terrassa, 16 de juny de 2006 

 “La universitat catalana tindrà plans contra la discriminació femenina”, El 

Periódico de Catalunya (ed. catalana), 16 de juny de 2006 

 “Les professores són el col·lectiu més discriminant a la universitat”, El 

Punt, 16 de juny de 2006 

 “Desigualdad para las profesoras”, Qué! (Barcelona), 16 de juny de 2006 

 “El sexismo sigue en las aulas”, La Vanguardia, 19 de juny de 2006 

L’impacte de l’activitat de l’Observatori fora de la universitat es tradueix, 

entre altres fets: 
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 En la participació en la Comissió Dona i Ciència del Consell 

Interuniversitari de Catalunya i en la incorporació, per iniciativa de 

l’Observatori, de la variable sexe en la major part de les taules 

presentades a l'UNEIX.  

PREMSA DE LA UAB 

 “El sexisme a la UAB, estudiat per María Jesús Izquierdo”. Associació 

d’Amics UAB. Butlletí Informatiu, número 2, 8 de març de 2004 

 “Observatori per a la Igualtat de la UAB”. L’Autònoma, 181, publicació de 

la Universitat Autònoma de Barcelona, març de 2005 

 “Commemoració institucional del Dia Internacional de la Dona", web UAB 

secció “Notícies”, 2 març de 2006 

 “Dones, combat interminable per a la igualtat de drets”. El campus, 

número 32, febrer de 2006  

 “Aprovada la normativa que fixa la representació equilibrada de dones i 

homes als òrgans de govern”. L’Autònoma, 186, publicació de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, octubre de 2005 

 “Es crea l'Observatori per a la Igualtat”. L’Autònoma, 190, publicació de 

la Universitat Autònoma de Barcelona, febrer de 2006 

 “Pla d'acció per a la Igualtat entre homes i dones”. L’Autònoma, 194, 

publicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, juny de 2006 

 “Un pla d’acció pretén eradicar el sexisme a la UAB”, secció “Noticies” de 

La Xarxa dels Estudiants. Juny de 2006  

(A l’annex es presenta el recull de premsa.) 
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IMPACTE ELECTRÒNIC 

Les estadístiques següents són indicadors de l’impacte per via electrònica de l’estudi 

El sexisme a la UAB. Propostes d’actuació i dades per un diagnòstic i de la 

preocupació pels temes de gènere i universitat. Són les estadístiques de baixada de 

la publicació digital de l’estudi (8.829), facilitada per la Unitat Tècnica i de 

Projectes del Servei de Biblioteques de la UAB, i la freqüència de visites que ha rebut 

el web fins avui (4.597): 

 
Freqüències de baixada de El sexisme a la UAB. Propostes d’actuació i 

dades per a un diagnòstic 

Període Nombre de baixades 
De juny a desembre de 2004 5.695  
De gener a desembre de 2005 2.185  
De gener a setembre de 2006 949  
Total 8.829 

Freqüències de visites al web de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB 

Mes 2005 2006 

Gener - 174 
Febrer - 204 
Març 76 222 
Abril 215 146 
Maig 263 225 
Juny 154 312 
Juliol 226 217 
Agost 49 41 
Setembre 306 142 
Octubre  258 205 
Novembre 297 614 
Desembre 157 94 
Total 2.001 2.596 
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