
 

COMISSIÓ DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 

 

 

A la ciutat de València, el dia 17 de novembre, a les 12,30 hores, en la Sala de 
Juntes del Nivell 1 de l’edifici Rectorat, sota la presidència del vicerector de 
Cultura, Igualtat i Planificació, i amb l’assistència de les persones que es 
relacionen a sota, queda constituïda la sessió. 
 
 
Assistents: 
Antonio Ariño,  
Carmen Tomas  
José Ramírez 
Esther Barberà  
Ana Cros 
Gemma Fabregat 
M. Vicenta González  
Concha López  
Magdalena López Precioso 
Emilia Matallana 
Amparo Cervera 
Amparo Pérez 
Mercedes Quilis  
Pilar Sanz 
Pau Serrano, secretària de la 
Comissió 
 
 

Excusen l’assistència: 
Pilar Campins 
Lucia Soto 
Rafael Crespo 
Francisco J. Moltó 
 
 

El vicerector dóna la benvinguda a les assistents i anuncia que Carmen Tomás 
Juan és la nova directora de la Unitat d’Igualtat des de l’1 d’octubre a la qual se 
li dóna la benvinguda i li feliciliten pel seu nomenament. A continuació es 
reconeix el treball d’Olga Quiñones com a directora de la Unitat d’Igualtat fins el 
passat 30 de setembre. Es dóna compte de les excuses rebudes i es passa al 
primer punt de l'orde del dia. 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Passa a continuació al primer punt de l'orde del dia i sotmet a aprovació de la 
Comissió l'acta de l'última reunió, que s'aprova per assentiment. 
 
 
2.- Presentació del vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació 
 
El vicerector dóna compte d’algunes de les línies en les quals s’està treballant:  
 



 S’està a l’espera dels resultats del diagnòstic previ a l’elaboració del II 
Pla d’Igualtat que està realitzant la professora de Sociologia, Fàtima 
Perelló. 

 S’està treballant en el diagnòstic del PAS 
 S’està realitant un estudi sobre la memòria d’investigació (GREC) des 

d’un punt de vista de gènere, i en eixe sentit, cal dir que tots els estudis 
que s’encarreguen tenen la perspectiva de gènere. 

 S’ha començat el treball d’avaluació del I Pla d’Igualtat en el qual cal 
diferenciar el paper de la Comissió de seguiment (emetrà l’avaluació) del 
paper que tindrà un personal expert (realització d’un informe) que hi 
treballarà la metodologia. S’ha pensar en les professores de Sociologia, i 
autores del diagnòstic previ al I Pla d’Igualtat, Rosario Fernandez i Mª 
Eugenia González.  

 S’està treballant en un programa d’activitats per al 25 de novembre 
 S’està treballant també en els actes del 8 de març de 2012, possible 

data per la investidura de Mª Angeles Durán com a Honoris Causa. 
 
Antonio Ariño dóna a Carmen Tomás la paraula. 
 
3.- Informació de les últimes activitats que s’han realitzat a la Unitat 
d’Igualtat 
 
Carmen Tomás, nova directora de la Unitat d’Igualtat dóna les gràcies per la 
presentació, a Olga per la seua tasca i pel camí encetat per ella i que ara li ha 
deixat per continuar.  
 
Últimes activitats realitzades: 
 

 Encàrrec d’un estudi a la professora Carmen Agulló sobre les mestres de 
l’Escola Normal que ampliarà el treball de recerca sobre les primeres 
dones que estudiaren a la UV realitzat per Dolores Sánchez. 

 Encàrrec del disseny d’un curs sobre pressupostos des de la perspectiva 
de gènere a Capitolina Díaz. 

 Visites institucionals (a la Direcció General de la Dona), II Trobada 
d’Unitats d’Igualtat de les Universitats Públiques Valencianes, Reunió al 
Instituto de la Mujer, reunió amb la directora de l’Institut Universitari 
d’Estudis de la Dona, Reunió amb les representats dones dels sindicats 
a la UV. 
 
 

4.- Activitats en curs 
 

 Negociació del protocol d’actuació davant l’assetjament sexual i per raó 
de sexe. 

 S’està treballant un protocol al voltant de la prevenció de la Violència de 
Gènere 

 Importància de constituir Comissions d’Igualtat als centres on encara no 
hi ha.  

 Fer una convocatòria anual d’ajudes de la Unitat d’Igualtat i no donar 
ajudes de forma aleatòria durant l’any 



 Treball en comunicació: pàgina web, xarxes socials, programa de ràdio a 
la Universitat, La Finestra d’Igualtat al Nou Dise 

 Activitats al voltant del 25 de novembre. Hi haurà acte central i tallers per 
a estudiantes i estudiants que realitzem en col·laboraicó amb el DISE-
CADE 

 
5.- Formació 

o Segona edició del Curs on-line sobre Igualtat que realitza el 
Instituto de la Mujer, dirigit a PAS i PDI. Ens reserven un nº de 
places 

o Curs acollida en Igualtat per a PAS I PDI  de nou ingrés 
o Curs aprofondiment en Igualtat, requisit previ haver cursat 

formació en Igualtat 
o Curs pressupostos en perspectiva de gènere dirigit a personal 

expert en matèria d’economia 
 
6.- Propostes dels centres per al compliment del Pla Operatiu 2011 
 
7.- Torn obert de paraules 
 
Ana Cross exposa el descens d’estudiantes a Físiques. La feminització està 
baixant i cal estar atents. El fenomen està canviant. Caldria fer publicitat 
dirigida a dones per les carreres tècniques. 
 
Antonio Ariño resalta la importància que es constituisquen les Comissions 
d’Igualtat als centres.  
 
José Ramírez anuncia que s’està treballant en una Comissió d’Igualtat a 
Serveis Centrals i Generals 
 
 
 
No havent-hi més assumptes que tractar, la sessió es tanca a les 14:00 hores. 
 

                                                                                           
 
La secretària de la Comissió                                                                                                                           
Pau Serrano Magdaleno      Vist i plau 
 

 
 

       Carmen Tomás Juan 
                                    Directora de la Unitat d’Igualtat 


