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COMISSIÓ DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 

 
 
 
A la ciutat de València, el dia 6 de febrer, a les 11 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 de les persones que es relacionen més avall, s’obri la sessió. 
 
 
Assistents: 
Ana Cros Stötter (en substitució de Pascuala García)  
Carmen Carda  
Dora Sánchez  
Emilia Matallana 
Empar Pons 
Esther Barberá 
Esther Enjuto  
Francisco José Pérez 
Gemma Fabregat 
Lucía Soto Tuero 
Magdalena López Precioso 
Manuel Monfort  
Margarita Sanchotello 
Mercedes Quilis 
 
Antonio Ariño Villarroya, vicerector de Convergència Europea i Qualitat  
 
S’excusa de no assistir-hi: 
Ana M. Sánchez 
 
 
La directora dóna la benvinguda als assistents, procedeix a la lectura de les excuses 
presentades i a continuació cedeix la paraula al vicerector de Convergència Europea i 
Qualitat. 
 
Antonio Ariño agraeix la invitació i informa de l’acord de l’última Junta de Govern, en què es 
va aprovar la inclusió d’una assignatura optativa sobre igualtat d’oportunitats de caràcter 
general per a tota la Universitat, a proposta del degà de la Facultat de Dret, Carlos Alfonso. 
La vicerectora d’Estudis serà la responsable d’implantar-la. Tot seguit fa  un repàs de les 
accions positives que cal dur a terme, i en justifica la importància tot i tractar-se d’accions 
puntuals. En aquest sentit, anuncia la dedicació d’un monogràfic de la revista Futura amb la 
intenció de contribuir a posteriors accions de sensibilització entre els coordinadors de 
secundària, i l’oferta per al pròxim curs de sis beques destinades a afavorir la matriculació de 
xiques als centres més masculinitzats (la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i 
l’Escola Superior d’Enginyeria). També expressa la intenció de treballar a mitjà termini, en 
col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, a favor de l’eradicació del caire de 
gènere, i anima els centres a fer propostes concretes sobre aquesta qüestió. Conclou la 
intervenció fent referència al Pla d’Igualtat, per al qual ja s’ha conclòs l’estudi elaborat per les 
professores Eugenia González i Rosario Fernández, diagnòstic que servirà com a punt de 
partida per a la discussió de cada un dels capítols del Pla.  
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Carmen Carda informa que en el pla de Medicina s’ha inclòs una assignatura obligatòria 
sobre igualtat, i pregunta sobre l’efecte de la implantació d’aquesta nova assignatura. Antonio 
Ariño respon que no entra en el còmput de les optatives. També recorda que el caire de 
gènere és matèria susceptible de conformar assignatures bàsiques en algunes titulacions, 
mentre que en altres serien de més difícil imbricació, i aquest és el sentit de l’assignatura 
anunciada. 
 
Olga Quiñones agraeix la presència del vicerector, que tot seguit abandona la sala, i informa 
de la dimissió presentada per la professora Aguado, de la Facultat de Geografia i Història, 
com a membre d’aquesta comissió, a la qual agraeix la tasca realitzada.  
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ante rior   
 
S’aborda a continuació el primer punt de l’ordre del dia. Se sotmet a l’aprovació de la 
comissió l’acta de l’última reunió, que s’aprova sense correccions. 
 
 
2. Proposta de canvi de secretari/ària de la comiss ió  
 
La directora proposa Esther Enjuto com a nova secretària de la comissió, en substitució 
d’Ana Sánchez, a qui agraeix el treball realitzat. La proposta és acceptada per assentiment. 
 
3. Informe de la directora de la Unitat 
 
La directora informa sobre la celebració de la Jornada «Gènere i salut», organitzada per la 
CEPE d’Infermeria, a petició d’Ana Sánchez, que també ha fet arribar uns tríptics amb 
informació sobre aquesta jornada perquè la comissió en prenga coneixement. Continua 
justificant la tardança a convocar la comissió des de l’ultima sessió, ja que no va concloure 
l’estudi diagnòstic fins al desembre, i s’ha esperat l’aprovació pel Consell de Govern dels 
nous títols de grau. D’altra banda, anuncia que la pàgina web de la Unitat estarà preparada 
en unes quantes setmanes. 
   
4. Presentació de l’estudi diagnòstic per al Pla d’ Igualtat 
 
La directora presenta la síntesi d’aquest treball i informa sobre la metodologia per a la seua 
elaboració, amb la convocatòria de pròximes reunions per sectors a fi d’ampliar el diagnòstic 
presentat i elaborar-ne una versió definitiva amb les aportacions de sindicats, estudiants, 
PAS i PDI. Pròximament, el rector presentarà al Consell de Govern la comissió redactora del 
Pla. 
 
Empar Pons pregunta si l’ANECA té uns criteris específics sobre igualtat, a la qual cosa Olga 
Quiñones contesta negativament. Dora Sánchez comenta que entre les mesures d’acció n’hi 
ha una d’àmplia implantació a Europa per a dones en carreres de Ciències, el programa de 
mentors, amb tutories exercides per dones. 
 
Gemma Fabregat recorda que a l’ANECA se li pot sol·licitar la implantació de mesures, però 
mai un pla d’igualtat. 
 
5. 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 fins ara presentats. S’expliquen els criteris utilitzats i les 
recomanacions emeses, que es recullen en el quadre comparatiu lliurat. Atès que han 
coincidit en el temps el termini d’al·legacions i el d’emissió d’informe, la Junta Consultiva s’ha 
convertit en l’únic fòrum de debat. Es fa notar l’escàs temps disponible per a l’elaboració dels 
informes, i el fet que s’hagen  tramès a la Junta sense  la discussió prèvia suficient. S’ha fet 
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arribar una còpia de tots els informes al vicerector de Convergència i a la vicerectora 
d’Estudis.  
 
La directora reconeix la tasca desenvolupada per les CEPE i lamenta que el procés establert 
no haja permès a la Unitat més que una actuació a posteriori en els títols tramitats fins ara, i 
que a vegades haja causat un cert malestar. Trasllada a la comissió la felicitació que la 
titulació de Treball Social ha merescut en la Junta Consultiva. 
 
Lucía Soto recorda que en Farmàcia no s’ha exigit la inclusió d’una assignatura bàsica, i 
Olga Quiñones aclareix que les al·legacions del IUED i els informes de la Unitat són diferents 
i no sol·liciten necessàriament el mateix. I tampoc no es demana el mateix per a tots els 
títols. 
 
Continua valorant la possible implantació de l’assignatura d’igualtat. Recorda que és una 
assignatura optativa i, tot i que ha raons per a congratular-se, com que no s’inclou en els 
plans d’estudis té el perill de fer eludir el debat. D’altra banda, és una assignatura que no se 
centra en la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, sinó en la igualtat com a terme 
genèric, la qual cosa no satisfà les aspiracions de la lluita per la igualtat de gènere. Encara 
que ha estat una iniciativa hàbil, en realitat la seua efectivitat resulta condicionada per la 
formació i el compromís de la persona que impartirà l’assignatura. 
 
Gemma Fabregat considera aquesta iniciativa un plus que cal aprofitar, encara que cal fer-ne 
un acurat seguiment d’implantació i impartició, perquè no es puga entendre com una 
escapatòria. 
 
Dora Sánchez manifesta que en el Consell de Govern que va tractar aquesta qüestió, ella 
mateixa va mostrar la seua conformitat, ja que constitueix «el màxim dels mínims». Però 
parlar d’igualtat no és parlar de perspectiva de gènere, com tampoc ho és parlar del caire 
androcèntric. D’altra banda, conformar-se amb la transversalitat té el perill que aquesta 
perspectiva es diluïsca i a l’últim desaparega. Per això, efectivament, cal exercir una fèrria 
vigilància en l’elaboració dels descriptors d’aquesta assignatura. 
 
6. Propostes d’activitats 
 
Esther Enjuto presenta altres activitats realitzades. Resumeix breument la col·laboració amb 
l’Observatori Astronòmic en la distribució d’un calendari de dones astrònomes amb motiu de 
l’Any Internacional de l’Astronomia; l’organització del curs en la UEG «Xics i xiques en el 
segle XXI. La construcció social de dones i homes» al juliol pròxim; la col·laboració amb la 
Càtedra de Divulgació de la Ciència per a realitzar una activitat encara per determinar 
(cursos, conferència...) amb motiu de l’Any Darwin; l’organització d’un curs de formació en 
gènere per a personal directiu de la Universitat, dins el Programa de desenvolupament 
directiu; la participació en l’Observatori de Publicitat no Sexista i en l’Observatori de Gènere 
de la Generalitat Valenciana; i l’assistència a diverses reunions convocades per unitats i 
observatoris d’Igualtat d’universitats espanyoles, entre altres. 
 
Olga Quiñones destaca l’oportunitat que suposa la celebració de l’Any Darwin perquè els 
membres d’aquesta comissió realitzen als seus centres altres activitats que servisquen de 
sensibilització. 
 
Pel que fa al curs de formació de PAS, Magdalena López comenta que el curs ofert per 
CCOO no dóna punts, a la qual cosa Olga Quiñones contesta que la Unitat farà tot el que 
puga perquè qualsevol dels cursos de formació en gènere que s’organitzen en l’àmbit de la 
Universitat compte en el currículum dels participants. El curs organitzat (i costejat) pel SFP, 
per al qual ha sol·licitat la col·laboració de l’experta Concha Gisbert, té una duració de 6 
hores i es dirigeix específicament a PAS directiu, caps de serveis i administradors i 
administradores de centre.  
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Olga Quiñones sol·licita la col·laboració de la comissió per a completar les dades del model 
de quadre de composició de juntes de centre lliurat, i demana als membres de la comissió 
que proposen activitats de sensibilització als centres o campus respectius; no han de ser 
necessàriament de gran envergadura o duració, però sí almenys una conferència, la 
presentació d’un llibre, una jornada, etc. Invita a pensar en aquesta proposta, i contestar 
abans de l’abril, i alhora recorda que la Unitat, en la mesura de les seues reduïdes 
possibilitats pressupostàries, donarà suport a totes les iniciatives. 
 
7. Torn obert de paraules  
 
Gemma Fabregat informa de la celebració d’una jornada debat sobre dones treballadores el 
9 de març, a la Facultat de Dret. 
 
Magdalena López i Carmen Carda suggereixen que la fotografia de la web definitiva 
reflectisca la diversitat de dones: ètnia, complexió, edat... 
 
Olga Quiñones demana que els membres de la comissió facen arribar la seua opinió sobre 
l’estudi diagnòstic lliurat, i conclou informant que en la pròxima sessió donarà compte de la 
marxa dels treballs realitzats per a elaborar el Pla d’Igualtat. 
 
No havent-hi més assumptes pendents, s’alça la sessió a les 13:35 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La secretària de la comissió 
Esther Enjuto Castellanos       Vist i plau 
 
 
 
 

       
       

A. Olga Quiñones Fernández,  
      directora de la Unitat d’Igualtat 
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ANNEX I 
Documentació distribuïda 

 
 
Documentació lliurada durant la sessió 

 
 
1. Estudi diagnòstic «Dones i homes a la Universitat de València (síntesi)» 
2. Taula composició per centres 
3. Quadre «Comparativa informes títols de grau» 
4. Esborrany pàgina principal web Unitat d’Igualtat 
 
 
Documentació addicional  
 
Tríptic Jornada «Gènere i salut» 
Díptic «Pla de formació de l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia» 

 
 


