
 

COMISSIÓ DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 

 
 
 
A la ciutat de València, el dia 2 de juliol, a las 12 hores, a la Sala de Juntes del Nivell 1 de 
l’edifici Rectorat, sota la presidència de la directora de la Unitat d’Igualtat, A. Olga 
Quiñones, i amb l’assistència dels persones que es relacionen més avall, queda 
constituïda la sessió. 
 
 
 
Assistents: 
Cristina Mayo Santamaría 
Ana Cros Stötter (en substitució de Pascuala García)  
Carmen Carda  
Rafaela García (en representació provisional de la Facultad de Filosofia) 
Emilia Matallana 
Concha Peñarrubia 
Pilar Campins 
Rafael Crespo 
M. Cruz Romeo 
Gemma Fabregat 
Magdalena López Precioso 
Margarita Sanchotello 
Mercedes Quilis 
Esther Enjuto  
 
Antonio Ariño Villarroya, vicerector de Qualitat i Convergència Europea 
 
 
Excusen l’assistència: 
Ana M. Sánchez 
Lucía Soto Tuero 
 
 
La directora dóna la benvinguda als assistents, dóna compte de les excuses presentades i 
agraeux a continuació la tasca duta a terme per Dora Sánchez, que ha deixat la Comissió 
per haver-se traslladat a la VIU. També dóna la benvinguda a les noves incorporacions: la 
professor Concha Peñarrubia, que a partir d'ara representarà la Facultat d'Economia; a 
Maria Cruz Romeu, en representació de Geografia i Història; i a Rafaela García, per la 
Facultat de Filosofia. 
 
 
 
 
 



 
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ante rior   
 
S'aborda a continuació al primer punt de l'ordre del dia i sotmet a l'aprovació de la 
Comissió l'acta de l'última reunió, que s'aprova sense correccions. 
 
 
2. Informe de la directora de la Unitat 
 
La directora informa sobre les últimes activitats realitzades a la Unitat, començant pel Pla 
d'Igualtat. Es van fer reunions preliminars amb estudiants (12 de febrer), PAS (13 febrer), 
PDI (20 febrer) i sindicats (24 febrer). Posteriorment, la Comissió Redactora del Pla 
d'Igualtat, composta pel vicerector Antonio Ariño, Olga Quiñones, Joan Pelechano 
(ETSE), Rosa Marín (Farmàcia), Francisco Donat (Infermeria), Teresa Domingo (Servei 
de PAS), Gonzalo Montiel (CADE), Paula Serrano (estudiant), José Campos (FCAFE), 
Eugenia Benimeli (estudiant), María Luisa Moltó (IUED), Magdalena López Precioso 
(Socials), Gemma Fabregat (Dret), va ser nomenada pel rector el 31 de març, i ha realitzat 
fins a la data vuit sessions de treball (23 d'abril, 7 de maig, 14 de maig, 21 de maig, 28 de 
maig, 4 de juny, 10 de juny, 30 de juny). El Pla està en fase de redacció i podrà publicar-
se després de l'estiu. 
 
D'altra banda, la Comissió d'Expertes de personal d'administració i serveis va tenir una 
reunió el 3 d'abril de 2009 per  parlar sobre la pàgina web, nous títols i presentació de 
l’estudi diagnòstic. A més s'ha posat en marxa un grup de treball per a l'elaboració d'un 
protocol d'actuació davant situacions d'assetjament i violència de gènere en l'àmbit 
universitari, format inicialment per Elena Martínez (professora de Dret processal), Daniel 
González (delegat d'Estudiants), Gonzalo Montiel (CADE), Magdalena López Precioso 
(Socials) i Olga Quiñones (directora de la Unitat d'Igualtat) 
 
La Finestra de la Igualtat  (Nou Dise) s'ha continuat publicant cada quinzena, amb els 
articles següents, que es poden trobar a la web de la Universitat: 

- 5 febrer (núm. 325): Feminització de les migracions i cadena global de cures (Isabel 
Pla)  
- 19 febrer (núm. 327): Gènere i Salut, una reflexió prèvia a l'elaboració dels nous plans 

d'estudis (Ana Sánchez) 
- 26 març (núm. 330): Els estudis de gènere en els plans d'estudis (Dora Sánchez) 
- 23 abril (núm. 332): Violència de gènere: transformació social i Universitat (Elena 

Martínez) 
- 7 maig (núm. 334): La igualtat real a la Universitat de València (Gemma Fabregat) 
- 21 maig (núm. 336): Que les dones no volen ser astronautes? (Amèlia Ortiz) 

 
La directora recorda que és un espai obert per al qual demana expressament la 
col·laboració de qualsevol membre d'aquesta Comissió que vulga comentar algun aspecte 
rellevant –i.e., els nous plans d'estudis als seus centres respectius, recordant que l'espai 
assignat no és extens -2000 caràcters. Quant a la divulgació i visibilització de dones a 
l'Acadèmia, la Unitat ha col·laborat amb el calendari Astrònomes que van fer història, 
realitzat a iniciativa del grup de treball “Ella és una astrònoma”, amb motiu de les 
celebracions de l'Any Internacional de l'Astronomia, i recorda que es va enviar per correu 
un exemplar als i a les components d'aquesta Comissió. També ha proposat com a 
honoris causa, en col·laboració amb l'Observatori Astronòmic de la Universitat, la 
professora Virginia Trimble, astrònoma i professora de les universitats de Califòrnia at 



Irvine i Maryland. 
 
Com a activitats de formació, d'acord amb el que ja anunciat a aquesta Comissió, s'ha 
participat amb el mòdul D: Polítiques de paritat de gènere a les administracions públiques: 
els plans estratègics d'igualtat, dins el Curs de Promoció del PAS -curs selectiu de 
promoció interna per a l'accés als grups A (subgrup A1 i A2), del 9 de març a l'11 de juny. 
Els dies 27 i 28 d'abril es van impartir les classes d'aquest mòdul, complementades amb 
la conferència "L'estratègia de la igualtat de gènere a les universitats", a càrrec de María 
Luisa Moltó, el 6 de maig, oberta a tota la comunitat universitària. 

 
En breu es farà, dins la XXVIa Edició de la Universitat d'Estiu de Gandia, el curs previst 
"Xics i xiques en el segle XXI: la construcció social d'homes i dones", del 20 al 24 de juliol, 
coordinat per Olga Quiñones i Esther Enjuto. 
 
La Unitat ha col·laborat a més amb activitats de divulgació organitzades per diverses 
institucions, centres i serveis de la Universitat:  
 
- “El Dret de participació política en igualtat: processos electorals i nomenaments d'alts 
càrrecs” (13, 14 i 15 de maig), organitzat pel Grup de R+D del Pla Nacional “El dret a la 
participació política d'homes i dones: conseqüències de l'aplicació de la LOI als processos 
electorals”. 
 
- VIII Jornades Història, Memòria i Democràcia: 5 i 6 maig. Amb la participació de Giuliana 
di Febo (Universitat de Roma) sobre la “Història del feminisme a Espanya com a 
moviment antifranquista” i de Mercedes Madrid amb “Oblit i memòria en els orígens de la 
democràcia”. 
 
- Bar de les Ciències: dins aquesta activitat organitzada des de fa uns quants cursos per 
la Càtedra de Divulgació de la Ciència, la sessió del 29 d'abril, amb motiu de l'Any 
Internacional de l'Astronomia, va tractar sobre les dones en l'astronomia. Hi van participar 
la Dra. Julia Suso, la Dra. Amèlia Ortiz i la Dra. Ana Sánchez. 
 
- Congrés Internacional Dacia Maraini: Escriptura, Escena, Memòria, Feminisme (23 i 24 
abril), organitzat per la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. 
 
- És el Temps dels Dones: dins aqueste cicle, organitzat anualment per l'IUED, la Unitat 
ha col·laborat en la jornada del 26 de març, amb la conferència “L'equitat de gènere: la 
igualtat quotidiana”, a càrrec de Carmen Calvo, presidenta de la Comissió d'Igualtat del 
Congrés dels Diputats i professora de Dret Constitucional. 
 
- Jornades Dret 9 de Març: amb motiu del 8 de Març, jornades de reflexió sobre la situació 
jurídica de les dones dos anys després de l’entrada en vigor de la Llei 3/2007 d'igualtat. 
 
La Unitat també està involucrada en la preparació i la celebració de la Gran Trobada amb 
la CRUE sobre Igualtat de Gènere. Ja ha assistit a les reunions preparatòries a Madrid, el 
27 d'abril, i el 13 i el 29 de maig per preparar una trobada conjunta d'instituts i unitats amb 
la CRUE.  
 
Finalment, la directora de la Unitat va ser convidada a representar la Universitat en la 
Primera Trobada Estatal sobre el Pla contra les Mutilacions Genitals Femenines, celebrat 
el 25 de juny a l'Aula Magna i obert al públic. Organitzat per l'Institut de Drets Humans i la 



Red Equis, va tenir la intervenció de Carles Cruz Moratones, del Consell General del 
Poder Judicial; Khadidiatou Koita, presidenta d'Eurnonet; María José Añón, directora de 
l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València; i Fatou Secka, presidenta d'Equis. 
 
La professora Carmen Carda pregunta sobre el procés de concessió de les beques en les 
carreres masculinitzades, esmentat en altres sessions de la Comissió. El professor Ariño 
–que s'ha incorporat a la sessió- contesta que, atès que va ser amb els anteriors equips 
deganals amb els que es va acordar aquesta mesura, als nous cal recordar-los-ho. En 
breu tindran ambdós una carta explicant-los la raó d'aquest acord i el perquè han d'aplicar 
aquesta mesura, així com que serà finançada per la Unitat d'Igualtat. El professor Ariño 
explica a més amb deteniment la necessitat d'incidir  
en el col·lectiu d'estudiants, ja que són les generacions que governaran en el futur 
immediat, cridant l'atenció sobre el fet que, sent un percentatge majoritari de xiques, en 
els nivells de representació els percentatges s'inverteixen radicalment. 
   
 
3. Presentació del quadre de composició per centres  
 
La directora presenta el quadre amb les dades enviades i recollides fins a la data. 
Diverses porfessores hi detecten alguns errors. La directora de la Unitat i Esther Enjuto 
responen que el procés de recollida de dades ha estat molt dilatat en el temps, que en 
algun cas les dades s'han rebut diverses vegades, i en d'altres s'han demanat unes 
quantes vegades i mai no s'han rebut. Demanen de nou que els errors, d'origen en algun 
cas i de transripció en d'altres, siguen esmenats pels components de la comissió, dels 
quals requereixen una vegada més la col·laboració. En tot cas s'observa en alguns casos 
una considerable distància del principi d'equilibri establert per la llei, i quan es complete es 
podrà fer una anàlisi de la situació: saber, quan les dones es presenten, per què no són 
elegides, i quan no es presenten, per què no ho fan. 
 
La professora Quiñones proposa afegir a aquest quadre la composició per departaments: 
quantes dones hi ha en el PDI, el PAS i becàries i becaris del departament, cridant 
particularment l'atenció sobre un col·lectiu que passa despercebut i està molt 
masculinitzat: el PAS investigador (tècnics i tècniques de projecte). 
 
El professor Crespo proposa incorporar al quadre els percentatges totals de col·lectius ja 
que, per exemple, al seu centre, la Facultat de Matemàtiques, hi ha una majoria 
d'estudiantes, però a les llistes electorals només se'n presentava una. Igualment, proposa 
estudiar mesures de compensació a les catedràtiques d'àrees masculinitzades, ja que 
l'acumulació de tasques per raó del seu estatus és causa directa de la seua renúncia a 
presentar-se a càrrecs representatius. 
 
Després de diferents intervencions sobre la participació electoral de les dones a la 
universitat, la directora de la Unitat conclou que precisament per haver elaborat aquest 
quadre podem conéixer la situació i saber que cal actuar animant les dones a presentar-
se als càrrecs. 
 
S'aprova la proposta per assentiment i les persones assistents acorden enviar en els 
pròxim dies les dades necessàries per completar-lo. 
 
 
 



4. Informe sobre els nous títols de grau  
 
La directora dóna compte del treball realitzat per la Unitat d'Igualtat amb els informes dels 
diferents títols de grau presentats des de l'última sessió d'aquesta Comissió: Sociologia, 
Filologia Clàssica, Filològia Catalana, Enginyeria de Telecomunicacions i Sistemes 
Electrònics, Enginyeria Industrial-Enginyeria Electrònica, Enginyeria Química, Enginyeria 
de Telecomunicació i Telemàtica, Estudis Hispànics, Traducció i Mediació Interlingüística, 
Llengües Modernes i les seues Literatures, Estudis Anglesos, Enginyeria Multimèdia, 
Enginyeria Informàtica, defensats en la Junta Consultiva de 27 de gener i de 4 de juny. 
Logopèdia, Finances i Comptabilitat, Turisme i International Business acaben de 
presentar-se; i és obert el termini d'al·legacions per a Dret, Criminologia, Ciències 
Polítiques, ADE i Economia. La directora recorda els criteris utilitzats i les recomanacions 
emeses. S'han fet arribar dins el termini els informes originals a l'Oficina de Plans 
d'Estudis (OPE) i còpia de tots tant l'IUED com al vicerector de Convergència i a la 
vicerectora d'Estudis. 
 
 
5. Proposta d'anàlisi de la composició per sexe del s departaments 
 
La directora proposa als membres de la Comissió demanar i recollir les dades de 
composició per sexe dels departaments dels seus centres corresponents, per conèixer el 
nombre i els percentatges de dones en el PAS, el PDI i becaris, ja que són dades 
necessàries per continuar les anàlisis de composició per sexe a la universitat, i el SAP no 
disposa d'aquestes. 
 
Les persones assistents accepten la proposta i es comprometen a recollir i a enviar a la 
Unitat les dades demanades. 
 
 
6. Proposta d'activitats: setmana de la igualtat 
 
Olga Quiñones anuncia la celebració d'una Setmana de la Igualtat en els primers dies de 
març, i demana la col·laboració de la Comissió per proposar activitats als seus centres o 
als campus respectius, amb la idea de realitzar una activitat per centre, com a mínim. 
Anuncia que és previst crear una comissió i obrir una línia econòmica per proporcionar 
ajuts a associacions d'estudiants en l'organització d'aquestes activitats.  
 
 
7. Proposta de recuperació de dones acadèmiques i c ientífiques 
 
La directora informa també de la proposta de dur a terme una investigació per recuperar 
les dones acadèmiques i científiques de la Universitat. Es tracta d'una de les accions 
previstes en el Pla d'Igualtat, en relació amb les mesures de visibilització, i demana de 
nou la col·laboració de la Comissió perquè a cada centre vagen recollint documentació 
sobre les dones que en aquesta àrea o títol van ocupar llocs de responsabilitat, o es van 
dedicar a la investigació. Davant les preguntes de diverses persones de la Comissió, la 
directora de la Unitat aclareix que la cerca es delimitarà entre el 1900 i el 1970. 
 
Les persones assistents accepten la proposta i es comprometen a iniciar aquesta tasca 
sls seus centres. 
 



 
8. Torn obert de paraules  
 
 
I, com que no hi ha més assumptes de què tractar, es clou la sessió, a les 13.40 hores. 
 
 
 
 
 
             
La secretària de la Comisió,     
 

Vist i plau 
La directora de la Unitat d’Igualtat, 

 
 
 
Esther Enjuto Castellanos. 
 

    A. Olga Quiñones Fernández. 



ANEXO I 
Documentaciòn distribuïda 

 
 
Documentació lliurada durant la sessió: 

 
 
1. Taula de composició per centres 
2. Moció presentada pel Grup Socialista davant el Senat (formació de gènere en els nous 
títols universitaris) 
 
 


