
UNITAT D’IGUALTAT

Enriqueta Vercher inicià la seua
vinculació profesional a la Universi-
tat de València el 1976 tot impartint,
amb contracte de jornada parcial,
Estadística aplicada a les Ciències
Socials, una assignatura del curs
pont que cursaven mestres per acce-
dir a Psicologia. Abans, molts dels
seus companys de carrera ja havien
entrat com a docents a la Universi-
tat. Enriqueta seria la primera doc-
tora del departament i, després d’e-
lla, en vindrien més!
Tot i que en l’actualitat els estudis
de Matemàtiques no presenten dife-
rències per gènere, quan Enriqueta
va començar hi havia poques dones.
“Ara està més equilibrat”, afirma, “i
en quasi totes les carreres hi ha més
dones tret de les Enginyeries, Física,
etc., on hi ha diferències significati-
ves, però en Matemàtiques no”. En-
riqueta considera que els estudis de
Matemàtiques són vocacionals i en
aquest sentit afegeix: “No veig dife-
rència entre xics i xiques. Veig gent
que té bon cap per a les matemàti-
ques i gent que no”.
La trajectòria d’Enriqueta Vercher a
la Universitat és difícil de resumir.
Des del curs 1979-80 participa en
Juntes de Centre, en el Claustre, des
del constituent, en comissions com
la dels Estatuts, de Normalització
Lingüística, d’Investigació, Econo-
mia, de Professorat, etc., fins ocupar
el càrrec de vicerectora d’Organitza-
ció de Serveis i PAS en l’anterior
equip rectoral. Tot i la seua intensa
tasca, és conscient que “les dones
hem estat prou invisibles a la Uni-
versitat i, encara que ens hem esfor-
çat en ser visibles, hem continuat
sent invisibles per a molta gent. I no

és una contradicció!”.
Pertany a un grup de gent, a una ge-
neració que ha crescut políticament
i personalment amb la Universitat
de València com a institució “a la
qual estime i considere com casa
meua” i ha batallat des de dins de la
mateixa per unes llibertats demo-
cràtiques i per uns ideals. “Crec en
l’ensenyament públic i en el com-
promís amb la societat, i per això
pense que no poden haver-hi dife-
rències entre la gent que vulga estu-
diar, en l’accés a beques, en la tria
de carrera, ni tampoc n’ha d’haver-
hi per motius de gènere”, afirma
amb rotunditat. 
Convençuda de les polítiques d’i-
gualtat, entén que la Universitat
ha d’actuar com a espill davant
dels col·lectius més joves d’estu-
diants en valors com l’ús no sexis-
ta de la llengua, l’equilibri en òr-
gans de representació, la propor-

cionalitat de gènere en les planti-
lles de PDI i PAS, etc. “Jo compare
la discriminació de gènere amb la
de llengua i cultura i la nostra Uni-
versitat ha sabut donar-li a la nos-
tra llengua un nivell d’ús de refe-
rència. Per què no pot fer el mateix
en aspectes com l’ús no sexista del
llenguatge?”, es pregunta.
Com a experta en Estadística té
molt clar que el tema de la igualtat i
l’ús no sexista del llenguatge és
complicat, perquè la gent no és
conscient i no veu que hi ha una rea-
litat dual i així ho explica: “Si tu no
ets conscient que hi ha dos grups de
persones, no pots analitzar les dife-
rències entre eixos dos grups. En
Estadística estudiem el fet que
pertànyer a un subgrup pot donar
diferències significatives o no, però
la primera cosa és fixar que hi ha
dos grups; si això no es veu, la resta
ni t’ho planteges”.
Conscient que la condició de les
dones ha millorat, tot i que ha cos-
tat molt, recorda la seua experièn-
cia amb les baixes de maternitat
que aleshores no es cobrien i mol-
tes dones havien de concentrar la
docència en un sol semetre i cor-
regir els treballs i els exàmens, tot
i estar de baixa. “Quan va nàixer el
meu fill, en el primer semestre no
vaig donar clases i en el segon se-
mestre les vaig acumular totes i
amb la meua filla al contrari. I per
què? Estaves embarassada i sem-
blava que et castigaven donant
més classes”, exclama. Aquest és
un tema que les universitats poden
encara millorar molt i posa com a
exemple algunes convocatòries
d’ajudes a la recerca del personal
docent i investigador de les uni-
versitats catalanes, on a les dones,

per cada fill, se’ls comptabilitzen
dos anys.
Les mesures d’acció positiva en el
cas de les polítiques d’igualtat són
necessàries, segons Enriqueta Ver-
cher, per a trencar els percentatges

que mostren desequilibris en cossos
com el de càtedres. “Per dir alguna
cosa concreta, només el 6% de les
dones de Matemàtica Aplicada eren
suficientment bones per a ser cate-
dràtiques? Mira, perdona, alguna
cosa hi ha darrere”, i agefeix: “Cal
posar mesures d’acció positiva com
les quotes, perquè si no la invisibili-
ta juga”.
El fet que la Llei d’Igualtat obligue a
complir el principi d’equilibri en les
comissions i tribunals no represen-
ta, segons Enriqueta, que se selec-
cionaran més dones, és només una
qüestió de presència. “Hi ha dones i
homes amb els mateixos mèrits,
però abans érem invisibles, mentre
que ara es veuen obligats a incloure-
les perquè abans ni tan sols havien
pensat en elles”, afirma amb con-
venciment. “Estem en percentatges
encara molt lluny del 40-60 que
diuen els nostres Estatuts i la Llei
d’Igualtat, però com trenquem els
percentatges? Si tenim percentatges
de 15-85, què podem fer per a do-
blar el percentatge femení? Per a
canviar la tendència, caldria que per
cada plaça que guanyara un home,
les dones en guanyaren dues o tres?
És un problema de poder i que un
grup guanye presència suposa que
l’altre grup en perda”, conclou.
Enriqueta té clar que el futur en clau
d’igualtat s’ha de treballar amb es-
tudiants perquè “la Universitat ser-
veix d’espill i mostra dones i homes
desenvolupant tot tipus de tasques
de manera equilibrada: dones i ho-
mes conserges, dones i homes en
administració de centres, dones i
homes ocupant càrrecs… La Univer-
sitat és un mostrador on hi ha de
tot, i sobretot hem de posar l’èmfasi
en l’estudiantat que tenim”.
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LA FINESTRA D’IGUALTAT

Enriqueta Vercher: “Les dones hem 
estat prou invisibles a la Universitat”

REDACCIÓ

José Campos Granell és el nou direc-
tor del Servei d’Educació Física i Es-
ports de la Universitat de València. La
cerimònia de presa de possessió tin-
gué lloc el passat divendres al Pave-
lló Universitari i va estar presidida pel
rector de la Universitat, Esteban Mor-
cillo, amb la presència d’Antonio Ari-
ño, vicerector de Cultura, Igualtat i
Planificació.

Campos recull el testimoni d’Anto-
nio Iradi, que ha exercit aquest càrrec
durant els darrers quinze anys. Du-
rant aquest temps, el servei universi-
tari ha organitzat actes esportius in-
ternacionals de gran nivell, ha rebut
reconeixements a la qualitat de la ges-
tió, ha crescut en personal i  infras-
tructures i ha incrementat progressi-
vament el nombre d’usuaris. Campos
és professor titular de la Universitat
de València i membre del Departa-
ment d’Educació Física i Esportiva de
la institució. Ha estat vinculat a la Fa-

cultat de Ciències de l’Activitat Física
i de l’Esport des de la seua creació el
1987 com a Institut Valencià d’Educa-
ció Física (IVEF). En el camp de la ges-
tió universitària ha estat director de
l’IVEF, vicedegà d’Economia i
Instal·lacions de la Facultat de Cièn-
cies de l’Activitat Física i l’Esport (FCA-

FE) i, finalment, entre els anys 2005 i
2009, degà d’aquest centre. Actual-
ment és director del màster interna-
cional Performance Analysis of Sport.
Vinculat a diverses associacions cien-
tífiques, és membre de la Junta Direc-
tiva de l’Associació Espanyola de Cièn-
cies de l’Esport.

José Campos, nou director del 
Servei d’Educació Física i Esports

PROVES PER AL CERTIFICAT
DE CONEIXEMENTS DE
VALENCIÀ. El Servei de Política
Lingüística ha obert la inscripció
a les proves per a l’obtenció del
Certificat de Coneixements de
Valencià de la Universitat de
València per a tota la comunitat
universitària i la societat en
general. El període d’inscripció
acaba el 23 de maig. La inscrip-
ció es pot fer des de la pàgina
web del Servei (www.uv.es/spl)
o en les seues dependències
administratives de 9 a 14 hores.
Per a més informació consulteu
aquesta pàgina i per a qualsevol
aclariment podeu enviar un mis-
satge electrònic a l’adreça
spl@uv.es.

ROMÀ DE LA CALLE, PREMI
PRIMER DE MAIG. El professor
Romà de la Calle, director de
l’Institut de Creativitat i
Innovació Educativa de la
Universitat, ha rebut el Premi
Primer de Maig 2011, en la seua
setena edició. També ha obtingut
aquest guardó, en la categoria de
grup, la Plataforma Valenciana
per la Dependència. L’acte de lliu-
rament es va celebrar al Palau
Ducal dels Borja de Gandia, i és
una iniciativa deguda a la Unió
Comarcal de la UGT de la Ribera
Baixa, la Safor i la’Vall d’Albaida.
En anteriors edicions van ser dis-
tingits Francisco Tomás, exrector
de la Universitat, Bernat Sòria,
Joan Lerma, María Teresa
Fernández de la Vega o Fernando
Delgado. Els premis representen
“la voluntat de brindar el degut
reconeixement sindical a les per-
sones i entitats que amb el seu
treball i trajectòria han contribuït
a millorar el benestar social,
laboral, econòmic i intel·lectual
dels treballadors i treballadores
del País”.
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