
La Universitat de València ha
decidit concedir el doctorat
honoris causa a la professora
Virginia Trimble, astrònoma
nord-americana, tot coincidint
amb la celebració de l’Any
Internacional de l’Astronomia i
el centenari de l’Observatori
Astronòmic de la nostra
Universitat.
Virginia Trimble (Los Ángeles,
1943) va estudiar Astronomia i
Física a la Universitat de
Califòrnia a Los Ángeles, acon-
seguint el seu doctorat en
Astronomia en CalTech i el
Master of Arts a la Universitat
de Cambridge (Anglaterra) el
1969. A més, ha realitzat la seua
tasca investigadora en altres
prestigioses institucions, com
ara el Laboratori d’Investigació
Hughes de Malibú, la
Universitat de Maryland, la
Universitat d’Utah,
l’Observatori de las Cumbres
(Califòrnia) i la Universitat de
Califòrnia a Irvine. Ha format
part dels òrgans de direcció de
la International Astronomical
Union (com a vicepresidenta
des del 1994 al 2000),
l’American Astronomical
Society (com a vicepresidenta
del 1997 al 2000). El 1986 va
guanyar el Premi J. Murray de
Revisió Científica de l’Acadèmia
Nacional de Ciències dels Estats
Units. Ha participat en nombro-
sos comités de prestigiosos pre-
mis, entre els quals el comité de
selecció del Premi Derek J. de
Solla, el Premi de Cosmologia
de la Fundació Peter i Patricia
Gruber, així com el Premi Nobel
de Física el 1996 i el 2007. Ha
publicat més de sis-cents tre-

balls en diversos camps de l’as-
trofísica: en cosmologia (matè-
ria fosca, origen dels elements
químics, distribució de les galà-
xies, quàsars), sobre estrelles
(formació, binàries, pulsants,
supernoves, gegants roges, res-
tes de supernoves), sobre ins-
trumentació astronòmica, així
com revisions anuals des del
1991 dels avanços en astrofísica.
L’any 2000 va ser codirectora
de la conferència internacional
Desenvolupament Històric de la
Cosmologia Moderna, organit-
zada per la Universitat de
València i la UIMP. En l’actuali-

tat col·labora amb diversos
investigadors espanyols i, en
particular, de la Universitat de
València. Ha impartit nombro-
ses conferències arreu del món
sobre cosmologia i evolució còs-
mica, matèria fosca, vida a l’uni-
vers, supernoves, exoplanetes,
revisions científiques en astrofí-
sica i el paper de les dones en
l’astronomia. Al llarg de la seua
carrera la professora Trimble ha
destacat per obrir nous camins
a les investigadores que han ar-
ribat darrere d’ella i pel seu
suport i tasca constant a favor
de la paritat de gèneres en un

món acadèmic i investigador
completament dominat pels
homes. Així, va ser la segona
dona a la qual se li va permetre
observar amb el telescopi de
Monte Palomar i la primera a
ser admesa a l’Institut de
Tecnologia de Califòrnia per
mèrits propis, i no com a part
d’un acord entre la institució i
un espòs que hi treballava.
Amb els anys ha donat suport,
des dels llocs de responsabilitat
que ha ocupat, a la incorporació
de les dones investigadores en
diversos comités, la seua inclu-
sió com a ponents convidades a
conferències científiques i la
seua postulació com a candida-
tes a importants premis cientí-
fics. Així, la cosmòloga Vera
Rubin, primera dona a aconse-
guir temps d’observació a
l’Observatori de Monte
Palomar, va ser guanyadora del
Premi Gruber quan la professo-
ra Trimble era membre del
comité d’assignació de premis. I
com a directora de la Comissió
en Astrofísica de la Unió
Internacional de Física Pura i
Aplicada va aconseguir que el
nombre de dones en la comissió
igualara el d’homes, set d’un
total de catorze, tot i que algun
membre opinara que “són
massa dones”.
Finalment cal destacar que
Virginia Trimble és, humana-
ment i científicament, una de
les personalitats mundials més
respectades i escoltades en
astrofísica i cosmologia. La pro-
fessora Trimble és a més un
exemple de coratge i lluita per la
igualtat de les dones en el com-
plicat món de la investigació.
Tot això fa que ens congratulem
pel reconeixement que rebrà per
part de la nostra Universitat.

Amelia Ortiz Gil i 
Vicent J. Martínez.

Observatori Astronòmic
de la Universitat
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REDACCIÓ

El Vicerectorat de Convergència Eu-
ropea i Qualitat ha obert una convo-
catòria d’ajudes per a estudiants de
grau i màster que vulguen optar a
l’acreditació d’Excel·lència Estudian-
til en Grup. Es tracta d’una acció dins
del programa Estic, una proposta
que, en línia amb l’Espai Europeu
d’Educació Superior, comporta rea-
justaments en allò que s’ha anome-
nat “l’ofici d’estudiar”. En la mesura
que el crèdit ECTS valora l’adquisi-
ció de competències d’aprenentatge
autònom i de treball cooperatiu, el
programa Estic pretén valorar
aquestes capacitats i destreses prò-
pies dels “nadius digitals”, és a dir,
l’ús i l’aplicació de les tecnologies de
la informació i la comunicació en
l’àmbit universitari.

L’objecte de la convocatòria és la
selecció d’iniciatives d’estudi i d’a-
prenentatge autònom, desenvolupa-
des per grups d’estudiants de grau i
màster de la Universitat de València,
que estimulen els processos de co-
ordinació i cooperació i que utilitzen
les tecnologies de la informació i la
comunicació per a plasmar les assig-
natures en web.

El Vicerectorat, a través de la Uni-
tat d’Innovació Educativa, atorgarà
als grups seleccionats l’acreditació
d’Excel·lència Estudiantil en Grup,
un reconeixement que servirà, entre
altres coses, per accedir a determi-
nats avantatges, com ara el finança-
ment de miniportàtils.

El termini per a presentar sol·lici-
tuds a la convocatòria per assigna-
tures del primer quadrimestre es
tancarà el pròxim 30 d’octubre.

Es pot obtindre més informació en
la web de la Unitat d’Innovació Edu-
cativa: http://www.uv.es/udie/.

REDACCIÓ

Demà divendres, 16 d’octubre, es
presenta al Saló de Graus de l’edifi-
ci del Rectorat de la Universitat de
València (Blasco Ibáñez 13) la pri-
mera edició dels Premis Jo També
Concilie. La convocatòria té com a
objectiu sensibilitzar els joves sobre
la necessitat de conciliar la vida la-
boral (a la qual s’incorporaran en els
propers anys) i la vida familiar. L’ac-
te començarà a les 12:30 hores i
comptarà amb la presència de la
consellera de Benestar Social Angé-
lica Such.

Als Premis Jo També Concilie po-
den presentar-se projectes realit-
zats per l’alumnat de les universi-
tats valencianes. El concurs té una
dotació màxima de 6.000 euros
d’acord amb la distribució següent:
un primer premi de 3.000 euros i

dos accèssits de 1.500 euros cadas-
cun. A més, es podran concedir
mencions honorífiques, sense do-
tació econòmica, si la qualitat de
les obres presentades i no premia-
des així ho mereix, segons la con-
sideració del jurat. El termini de
presentació de sol·licituds acaba el
31 d’octubre.

La necessitat de conciliar el tre-
ball amb la vida familiar i personal
ha sigut plantejada, en tots els ni-
vells, com una condició vinculada de
manera inequívoca a la nova reali-
tat social. Això comporta una com-
plexa i difícil problemàtica que ha
d’abordar-se, no sols amb impor-
tants reformes legislatives, sinó
també amb actuacions de concilia-
ció en el món empresarial que co-
adjuven a la igualtat d’oportunitats
en l’esmentat àmbit.

La igualtat de drets de dones i ho-

mes, en particular en matèria d’o-
cupació i treball, està arreplegada
en l’Estatut d’Autonomia de la Co-
munitat Valenciana. I dins de les ac-
tuacions en l’àmbit laboral són con-
siderades de màxima importància
aquelles mesures que promoguen
la conciliació enteses com a avan-
tatges no sols per a les persones tre-
balladores sinó també per a les em-
preses, reportant beneficis com ara
la reducció de l’absentisme, la dis-
minució de la rotació del personal,
millores del clima laboral, major
compromís del treballador amb
l’empresa o una millora de la imat-
ge corporativa, entre altres.

La Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la
Generalitat, per a la Igualtat entre
Dones i Homes, té com a objecte re-
gular i fer efectiu el principi d’igual-
tat de dones i homes a la Comunitat
Valenciana.

NOTÍCIESLA FINESTRA DE LA IGUALTAT
Convocades
ajudes per a
estudiants
innovadors

Presentació al Rectorat, demà
divendres, dels Premis Jo També Concilie

Una astrònoma, 
doctora ‘honoris causa’


