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“Sóc una persona amb molta anti-
guitat a la casa”, explica Carmen
Tomás, cap de Recursos Humans
del PAS a la Universitat, que va
iniciar la seua trajectòria a la insti-
tució l’any 73 com a auxiliar interi-
na. Des d’aleshores ha tingut una
carrera professional plena de tre-
ball i de conquestes en la millora
de les condicions laborals del Per-
sonal d’Administració i Serveis. I
és que Carmen considera que ha
crescut professionalment i perso-
nalment dins de la Universitat i,
per això, “la Universitat ha sigut
ma casa, molt més que un lloc on
vindre a treballar”.
Comença la seua faena a la Univer-
sitat com a auxiliar interina a la se-
cretaria de la Facultat de Dret i al
mateix temps comença a estudiar
la Llicenciatura de Dret. Acaba els
seus estudis superiors just l’any en
què Ramon Lapiedra inicia la
campanya per al Rectorat, una
època de la qual Carmen té uns
grans records: “Participe activa-
ment en el moviment universitari.
La Universitat era un espai de lli-
bertat que sabérem aprofitar en
aquell temps”.
Després de superar dues oposi-
cions, primer la d’administrativa i
després la de tècnica de grup A,
passa a cap del servei de personal,
que aleshores era conjunt del PDI i
del PAS. Segons explica: “Jo en
aquell moment treballava a la Fa-
cultat de Biològiques i em recla-
men des del Rectorat per a fer-me
càrrec d’un nou servei .Va ser un
període importantíssim en la his-
tòria de la nostra Universitat i en
la meua personal. Va ser una èpo-
ca en què Amparo Mañes i jo vam
treballar molt i molt dur. No va ser
fàcil perquè vam haver de canviar
la cultura de l’organització, i això
suposava treballar molt dur però
al mateix temps amb moltes satis-
faccions i molt gratificant”. Car-
men té un especial record per a
l’exrector Ramon Lapiedra, a qui,

afirma, ha d’agrair moltíssimes co-
ses, “sobretot el fet de donar-me
l’oportunitat d’aprendre tot el que
sé de personal a la Universitat, que
ho he aprés amb ell i treballant
amb les persones que estaven al
seu voltant”.
La trajectòria professional de Car-
men està lligada des de sempre al
moviment per la igualtat de les do-
nes, arribà a subdirectora de l’Ins-
titut Valencià de la Dona amb
Lourdes Alonso al capdavant.
“Vaig demanar una comissió de
serveis i durant quasi un any i mig
vaig ocupar la subdirecció de l’Ins-
titut, on vaig apendre molt de polí-
tiques d’igualtat. En aquell mo-
ment organitzàvem les Jornades
de Dones de la Mediterrània i les
reunions prèvies a Pequín”. En
tornar de l’Institut Valencià de la
Dona s’incorpora de nou a la Uni-
versitat en el servei on actualment
es troba. “El servei ha anat can-
viant com moltes altres coses de la

casa”, explica Carmen Tomás,
“però bàsicament gestionem la
vida administrativa de les perso-
nes d’administració i serveis de la
Universitat.” Les convocatòries
d’oposisions, lliure i promoció in-
terna, els concursos de mobilitat
interna, la gestió de les borses de
treball, els nomenaments, trienis,
situacions administratives com ara
permisos i llicències, són, entre al-
tres, les diverses tasques que des-
envolupa el Servei de Reursos Hu-
mans del PAS que Carmen Tomás
dirigeix. Un servei exemplar en el
compliment de les polítiques d’i-
gualtat de la Universitat pel que fa
a la cura del llenguatge no sexista,
la desagregació d’estadístiques per
sexe, el nivell de participació en
activitats i cursos relacionats amb
la igualtat, la publicació d’infor-
mes d’impacte de gènere en les
convocatòries, etc. Carmen Tomás
recorda que la Universitat va ser
pionera en aconseguir un permís

de tres dies per interrupcio volun-
tària de l’embaràs: “Això va supo-
sar una fita importantíssima que
no hauríem d’oblidar”.
“Hem avançat molt en aquest any i
mig des que entrara en vigor el
Primer Pla d’Igualtat a la Universi-
tat”, afirma amb contundència
Carmen. Tot i això, és conscient
que a pesar que no hi ha discrimi-
nació real perquè la llei la prohi-
beix, “hi ha discriminacions indi-
rectes, difícils de provar però que
patim i vivim les dones. No pesa el
mateix la paraula d’una dona que
la paraula d’un home”. Alerta, així
mateix, que les situacions d’urgèn-
cia posen en perill els principis d’i-
gualtat, cosa que dificulta el segui-
ment del compliment de les políti-
ques d’igualtat.
Hi ha una altra situació que es
dóna a la Universitat, segons
Carmen, “i que aprecies quan es-
tàs ací treballant, i es tracta de
les parelles que treballen a la
Universitat on tots dos tenen la
mateixa disponibilitat per les res-
ponsabilitats familiars però les
assumeixen més les dones. Les
dones vénen a treballar però con-
tinuen com a gerents de sa casa
des del telèfon del treball. Tot i
que cada vegada és menor, el re-
partiment de les tasques entre
dones i homes continua desequi-
librat”. En aquest sentit, cada ve-
gada hi ha més possibilitats de
tindre llicències per la cura, no
només de fills/es sinó també de
persones grans, però és cert que
a la Universitat de València hi ha
pocs homes que ho demanen, ex-
plica Carmen.
Aconsella que el personal directiu
estiga format, de la mateixa mane-
ra que en altres temes, també en
polítiques d’igualtat per assegurar
així una sensibilització pel tema de
la igualtat i un correcte ús del llen-
guatge no sexista i pràctiques com
ara la desagregació de dades per
sexe, entre altres, “un treball que
cal fer entre totes i tots i a poc a
poc”, conclou.
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de provar però que patim i vivim les dones”

FOTO: MIGUEL LORENZO

Aquestes són algunes de les ofertes
de treball que pots trobar en la
Borsa de Treball de la Universitat de
València. Si vols completar-ne la
informació o consultar més ofertes
de treball, connecta amb el web
http://www.uv.es/bolsadetrabajo,
envia un correu electrònic a opal-
ges@uv.es o telefona al 96 162 59
09/11.

Infermer/Infermera 
Titulació: Dipl. en Infermeria 
Àmbit geogràfic/localitat: València
Referència: 14198. Oferta tauler d’o-
fertes

Enginyer Químic/Enginyera Química
Titulació: Eng. Química
Àmbit geogràfic/localitat: València
Referència: 2773. Oferta borsa de
treball

Monitor/a 
Titulació: Dipl. en Educació Social
Àmbit geogràfic/localitat: Olocau
Referència: 14199. Oferta tauler d’o-
fertes

Controller
Titulacions: Llic. en ADE i Economia i
Dipl. en Empresarials
Àmbit geogràfic/localitat:
Rafelbunyol
Referència: 14183. Oferta tauler d’o-
fertes

Professor/Profeessora
Titulació: Llic. en Física 
Àmbit geogràfic/localitat: València
Referència: 14197. Oferta tauler d’o-
fertes

Contracte Investigació
Titulació: Llic. en Física
Àmbit geogràfic/localitat: Saragossa
Referència: 2773. Oferta tauler d’o-
fertes

Administratiu
Comercial/Administrativa Comercial
Titulació: Dipl. en Relacions Laborals
Àmbit geogràfic/localitat: Sagunt
Referència: 2772. Oferta borsa de
treball

Tècnic Comerciall/Tècnica Comercial
Titulacions: Eng. Informàtica,
Electrònica o Enginyeria Tècnica en
Telecomunicació
Àmbit geogràfic/localitat: València
Referència: 14146. Oferta tauler d’o-
fertes

Tècnic Comercial/Tècnica Comercial
Titulacions: Llic. en ADE i Economia i
Dipl. en Empresarials
Àmbit geogràfic/localitat:
Rafelbunyol
Referència: 14186. Oferta tauler d’o-
fertes

Docent Prevenció Riscos Laborals
Titulació: Llic. en Ciències del Treball
Àmbit geogràfic/localitat: Alzira
Referència: 14207. Oferta tauler d’o-
fertes
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Àrea Social i Jurídica

DAFSA (Ref. 28411) • Picanya •
Departament de Producció •
Estudiants de Dip. Relacions
Laborals / Dip. C. Empresarials •
4 mesos de juny a setembre •
Horari a convindre • 200 €/mes •
Requisits: Coneixements del sis-
tema SAP.

GRUPO BONATEL (Ref. 28382) •
Catarroja • Departament
d’Administració • Estudiants de
L. ADE i Dip. Empresarials • 3
mesos • Horari a convindre •
300 €/mes.

ANT. TARAZONA SL (Ref. 28341)
• Silla • Departament Comerç
Exterior • Estudiants de L. ADE i
Dip. Empresarials • 3 mesos •

Horari a convindre • 400 €/mes
• Requisits: Anglés.

Àrea Ciències i Enginyeria

OFICINA DE PROYECTOS EMPRE-
SARIALES SL (Ref. 28418) •
València • Estudiants D’Eng.
Informàtica • Horari: matins i
vesprades • 3 mesos: juny-
setembre • 200€/mes •
Requisits: anglés, Java J2EE,
XML, Oracle PL/SQL, Apache.

Àrea Humanitats

FUNDACIÓN BANCAJA (Ref.
28416) • València • Estudiants de
L. Història de l’Art • 15O hores •
Juny-setembre • 20 places • Els
horaris poden ser de matí, mig-
dia, de vesprades o cap de set-

mana, a convindre • Guies de
l’exposició Atresorar Espanya.

ORONA, S. COOP (Ref. 28307) •
Paterna-Parc Tecnològic •
Estudiants Dip. Biblioteconomia
• Horari: matins • 4 mesos: juny-
setembre • 400€/mes •
Requisits: Gestió d’arxiu docu-
mental i implantació de l’arxiu
digital.

Àrea Salut

INCARLESA (Ref. 26852) •
Laboratori de Qualitat • Paterna-
Pol. Ind. Fuente del Jarro •
Estudiants de L. Ciències i
Tecnologia dels Aliments • Juny-
setembre • Horari: matins •
APPCC, Analítica. 

Presentació sol·licituds en
www.adeit.uv.es/pf/
inscripciones/

Important: en omplir la sol·lici-
tud, en l’apartat referència ofer-
ta, indica el número de referèn-
cia de l’empresa que t’interesse.

Pots consultar més ofertes en la
web de pràctiques d’ADEIT.
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