
UNITAT D’IGUALTAT

El proper 1 d’octubre complirà trenta-
sis anys de servei a la Universitat de
València amb un potent bagatge ad-
ministratiu, econòmic i de planifica-
ció. Aquesta setmana s’ha presentat el
nou Recull de Dades Estadístiques, un
dels productes estrella del seu servei
que permet obtindre una informació
rellevant per a la presa de decisions
institucionals. Com a novetat, quasi
totes les dades es presenten desagre-
gades per sexe, cosa que ha suposat
un gran esforç alhora que ha sigut ne-
cessari per aconseguir una informació
estadística que puga determinar les
discriminacions i desigualtats a la
UVEG.

Amparo Mañés va començar com a
auxiliar administrativa, tot i que de
seguida va accedir mitjançant oposi-
ció a l’escala administrativa i a la pri-
mera escala tècnica de la Universitat.
Des d’aleshores ha ocupat diversos
llocs de certa rellevància que li han
permés assolir una visió bastant àm-
plia de la Universitat.

Administradora de la Facultat de
Filosofia i Ciències de l’Educació quan
també integrava la titulació de Psico-
logia amb set mil estudiants i sense
informatitzar, passant per cap de Sec-
ció de Gestió Econòmica als Serveis
Centrals, la primera vicegerència de
caràcter administratiu en matèria de
planificació de recursos humans, fins
arribar a la direcció del Servei d’Anàli-
si i Planificació en què es troba actual-
ment.

Com a directora del SAP té com a
objectiu principal l’impuls de la infor-

mació per a la presa de decisions ins-
titucionals amb dues àrees diferencia-
des com ara l’Anàlisi, de la qual depén
el Recull de Dades Estadístiques, i
d’una altra banda la Planificació, de la
qual es deriva el Pla Estratègic de la
UVEG. 

EL RECULL DE DADES ESTA-
DÍSTIQUES APOSTA PER LA
VARIABLE SEXE. El primer recull
data del curs 94-95 i es posà en marxa
com a anuari estadístic amb l’objectiu
d’incorporar dades cada vegada més
rellevants tant dins com fora de la co-
munitat universitària. Un veritable
esforç de coordinació en una universi-
tat que compta amb 57.000 estu-
diants en tots els cicles d’ense-
nyament, 3.700 PDI i 1.700 PAS.
Aquesta tenacitat i vigor es multipli-
quen quan s’estudia el nou recull que
s’acaba de fer públic i on la incorpora-
ció de dades desagregades per sexe ha
estat de quasi el 100%.

Amparo Mañés és una autèntica
convençuda de les polítiques d’igual-
tat i de la transversalitat de les matei-
xes, i apostar per presentar unes da-
des que continguen la variable sexe ha
estat conseqüència del compliment
del I Pla d’Igualtat i del seu absolut
convenciment personal i institucional
perquè aquestes dades són rellevants
per a la presa de decisions. A més a
més, quan la igualtat és un tema jurí-
dicament consolidat, la directora del
SAP assegura que la informació esta-
dística és qui determina si la societat i
la Universitat, en el nostre cas, està
seguint la senda de la legalitat o se’n
desvia en algun moment.

És per això que la seua motivació la
condueix a anar més enllà i apunta
possibles dades que convindria inda-
gar per a esbrinar, amb una informa-
ció depurada, per exemple, si es pro-
dueix discriminació salarial per sexe o
com és el sistema d’accés a llocs de
treball a la Universitat. Amb la passió
de llegir i interpretar les xifres, Ampa-

ro Mañés explica que els salaris fun-
cionarials estan assignats a cossos i
escales i se sap que hi ha més catedrà-
tics que catedràtiques. En escales su-
periors es concentren més homes que
no dones, és a dir el famós sostre de
vidre, invisible, que no permet l’accés
de dones a aquests llocs. I en el cas del
PAS trobem justament el contrari,
una concentració de dones en escales
administratives que s’equipara a poc a
poc amb els homes a mesura que es
puja de grup cap a perfils més tècnics i
de gestió.

NO CAL CONTINUAR PARLANT
DE CONCILIACIÓ SINÓ REGU-
LAR-LA I PROCEDIMENTAR-
LA. Amparo aposta fermament per
portar endavant unes polítiques de
conciliació de la vida professional
amb la familiar i personal sense que el
servei públic se’n ressenta i creu que
s’ha de fer possible mitjançant proce-
diments i regulacions.

Recorda que en la seua generació
ser mare i treballar fora de casa era
criticat i “semblava que traïes algun
caràcter essencial femení”. En la seua
trajectòria no ha tingut massa dificul-
tats per conciliar feina i família per-
què ha comptat amb treballs ben re-
munerats i amb una parella i ajuda
externa amb la qual ha compartit i ha
conciliat. Convençuda que és perfec-
tament conciliable i enriquidor per als
fills que les mares treballen i tinguen
una activitat que no se centre exclusi-
vament en ells, és ferma en aconsellar
que la Universitat siga sensible a
aquests temes. “Tant les mares com
els pares haurien de tindre la possibi-
litat d’atendre les criatures en mo-
ments crítics i ‘pactar’ d’alguna mane-
ra la compensació amb la Universitat
perquè no sempre els horaris estables
són els més adequats”. En això, la di-
rectora del SAP afirma que cal avan-
çar perquè la Universitat siga un espill
en el qual la societat es puga mirar.

www.uv.es/igualtat
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LA FINESTRA D’IGUALTAT

Amparo Mañés gestiona la 
informació fonamental per a la
presa de decisions a la Universitat

REDACCIÓ

Joaquín Colomer Sala (Madrid, 1924), rec-
tor de la Universitat de València entre 1979
i 1984, va morir el passat 13 de gener.
Joaquín Colomer era un prestigiós metge,
que va ocupar importants càrrecs de gestió
universitària. També va destacar en la polí-
tica i va ocupar el càrrec de conseller de Sa-
nitat en els governs del socialista Joan Ler-
ma.
Llicenciat en Medicina el 1948, va aconse-
guir la Càtedra de Pediatria de la Universi-
tat de València el 1970. Des de març del
1977 i fins a gener del 1978 va ser el res-
ponsable de la Direcció General de Salut
Pública del Consell del País Valencià. L’any
1985 Joan Lerma el va nomenar conseller
de Sanitat i Consum, càrrec que va abando-
nar el 1995.
Joaquín Colomer Sala va ser vicerector de
la Universitat de València al Campus d’Ala-
cant entre 1978 i 1979. A continuació va ser
nomenat rector a València. Va presidir la
Conferència de Rectors Espanyols entre
1982 i 1984.

Mor Joaquín Colomer, el rector 
de la transició a la Universitat 377

EL CADE CONVOCA NOVES
AJUDES A ESTUDIANTS. El
Centre d’Assessorament i
Dinamització dels Estudiants
(CADE) convoca noves ajudes
econòmiques per al 2011 desti-
nades a estudiants, distribuï-
des en Ajudes a l’estudi i
Ajudes per a estudiants no
comunitaris, amb termini de
presentació de sol·licituds fins
el 24 de febrer; Ajudes a estu-
diants amb discapacitació i
amb necessitats especials; i
Ajudes a projectes de coopera-
ció. El termini per a sol·licitar
aquestes dues darreres està
obert fins el pròxim dia 25.
D’altra banda, el CADE ofereix
Borses de viatge per a facilitar
la participació dels estudiants
en diverses activitats. El pri-
mer termini per a presentar la
sol·licitud acaba el 29 d’abril, i
el segon el 31 d’octubre. Un
altre apartat són les Ajudes a
associacions i col·lectius d’es-
tudiants de la Universitat de
València per a la realització
d’activitats socioculturals l’any
2011. El termini estarà oberts
fins el 23 de febrer. Finalment,
des del passat 31 de gener es
troba vigent la convocatòria
Art Públic/Universitat Pública,
de la qual es realitzarà una
selecció de huit projectes
artístics d’intervenció a l’espai
públic per a ser exposats en la
Setmana de Benvinguda. Les
convocatòries estan incloses
en la seu electrònica
(entreu.uv.es) amb registre on
line, excepte Ajudes a l’estudi i
Ajudes al transport per a estu-
diants amb discapacitació. Més
informació en www.uv.es/cade
i en la pàgina 2 de NOU DISE.

en breu

Amparo Mañés, 
directora del Servei
d’Anàlisi i Planifica-
ció (SAP).
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