
 

COMISSIÓ DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 

 

 

A la ciutat de València, el dia 15 d’octubre, a les 12 hores, en 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 a sota, queda constituïda la sessió. 
 
 
Assistents: 
A. Olga Quiñones Fernández 
Esther Barberà Heredia 
Concha López Ginés 
Magdalena López Precioso 
Francisco J. Pérez Moltó 
Mercedes Quilis Merin 
M. Vicenta González Alfaro 
Pilar Sanz Sánchez 
Pau Serrano Magdaleno, secretària de 
la Comissió 

Excusen l’assistència: 
Emilia Matallana 
Concha Peñarrubia 
Amparo Pérez 
Pilar Campins 
Rafael Crespo 
Ana Cros 
Ana Sánchez 

 
 
La directora dóna la benvinguda a les assistents i dóna compte de les excuses 
rebudes  passant 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.- Informe de la directora de la Unitat 
 
La directora dóna la benvinguda a les noves representants de centres en la 
CPIUV, M. Vicenta Gonzalez Alfaro en representació de l’ETS Enginyeria, i 
Concha López Ginés en representació de Medicina i Odontologia. Reconeix 
així mateix la tasca realitzada en la Unitat d’Igualtat per la tècnica Esther Enjuto 
Castellano, que ha exhaurit el contracte temporal que li lligava a la Unitat. A 
continuació, felicita la professora Carmen Carda pel seu recent nomenament 
com a Síndica de Greuges i anima la resta de la CPIUV per què la feliciten. 
 
L’espai de divulgació que la Unitat d’Igualtat té cedit al Nou Dise, “La Finestra 
d’Igualtat” ha encetat el curs publicant entrevistes. Gemma Fabregat ha sigut la 
primera i a continuació s’entrevistarà Carmen Carda. Es preten relacionar 
esdeveniments amb dates emblemàtiques, articles d’opinió i visibilitzar dones 
relevants en la Univeristat. La idea de les entrevistes és innovadora ja que 



queden enregistrades en vídeo i després es pengen en internet cosa que 
contribueix a millorar la visibilització i la presència de les dones en la 
Univeristat. 
 
La Pàgina web, a data 15 d’octubre de 2010, compta amb 28.000 visites. S’està 
treballant en alguns canvis. Un aspecte important és la inclussió de 
convocatòries i el contacte amb els col·lectius i organitzacions que ens les 
envien, a qui escrivim i convidem a visitar la web. 
 
I d’altra banda, es convocarà una nova beca de suport a l’Observatori. 
 
A continuació informa que el tema central de la reunió és el compliment del Pla 
Operatiu. La directora exposa les mesures iniciades, per Eixos, on es destaca 
el projecte de recuperació de la memòria històrica de les dones universitàries 
així com el d’actualització del diagnòstic. Per al proper mes de març està 
prevista la finalització del projecte de memòria històrica, i es preveu fer una 
exposició. La reconstrucció total no va a ser possible perquè hi ha moltes sèries 
perdudes. Les primeres titolades que apareixen són de 1910 i s’anomenen 
“licenciadas en medicina y matronas”. D’altra banda, l’actualització del 
diagnòstic és necessària ja que fa 2 anys que es va fer l’actual amb dades de 
fa 3 anys, o siga que cal ampliar-lo i actualitzar-lo. Es preten que aquesta nova 
edició siga amb una exploració més qualitativa del PAS, un apartat fluix en 
l’anterior edició. 
 
3. Presentació de la I Trobada d’Unitats d’Igualtat 
 
Passa a continuació a explicar la realització en la UVEG els propers dies 21 i 
22 d’octubre del I Encontre d’Unitats d’Igualtat de les Univesitats Valencianes i 
posa èmfasi en la importància de la participació de la CPIUV en el mateix.  
 
4. Propostes dels centres per al desenvolupament del Pla d’Igualtat: 
compliment del pla operatiu 
 
 
Es realitza un torn d’intervencions per centres on es demana que expliquen les 
mesures del Pla Operatiu que han realitzat: 
 
-Gemma Fabregat anuncia que el Panel d’expertes que es va realitzar en la 
Facultat de Dret dins de la Setmana per la Igualtat es publicarà per Tirant lo 
Blanch. Tenen constituïda la Comissió d’Igualtat però queda pendent el 
nomenament de l’estudiant. La Comissió de Dret està constituïda per 2 PDI, 1 
PAS i 1 Estudiant. 
 
-Magdalena López Precioso anuncia que a la propera Junta de Facultat 
d’octubre ens constituïrà la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Socials. Està 
conformada per 2 PDI, 2 PAS i 2 Estudiants més un representant del Decanat. 
A la propera Junta, es presentarà un pla de treball amb les coses que es duran 
a terme derivades del Pla Operatiu. 
 



-Pilar Sanz explica que a Magisteri no han pogut fer molta feina. Han patit 
canvis i l’impacte del Pla de Jubilació ha suposat un expoli i una pèrdua de 
capital. Comenta que es podria fer un estudi sobre el que ha succeït amb el 
PDI en Magisteri. 
 
La Directora de la Unitat d’Igualtat comenta que una de les subvencions que 
s’han sol·licitat a l’Instituto de la Mujer és un Cicle de Cinema. Pilar Sanz 
proposa que s’hi afegisca alguna persona més de la CPIUV per poder fer les 
seleccions de pel·lícules i programar. 
 
La Directora de la Unitat d’Igualtat pregunta si es van a realitzar actes al voltant 
del 25 de novembre. Des de la Unitat d’Igualtat es vol demanar a l’equip de 
govern que faça un pronunciament sobre violència de gènere. Magdalena 
López Precioso recorda que ja se n’ha fet algun altre, i Olga Quiñones proposa 
demanar a les direccions dels centres perquè es facen acords. 
 
Es recorda que hi ha un microinforme pendent de publicar fet per la Unitat 
d’Igualtat sobre composició de departaments i instituts d’investigació. Es dóna 
un marge de temps per poder enviar suggeriments o canvis i es farà públic a 
través d’una carta enviada a totes les direccions dels departaments i instituts. 
 
 
La Directora recorda que resta pendent la proposta de professores emèrites. El 
cas de Julia Sevilla no serà possible. Concha López proposa consultar a 
Carmen Leal, i Olga Quiñones s’encarrega de parlar amb ella. Concha 
Peñarrubia proposa Dulce Contreras, però no queda gens clar si la Prof. 
Contreras està en situació de jubilació. Des de la Unitat d’Igualtat s’ha consultat 
el reglament del professorat honorari i s’ha encetat el tràmit per a Julia Sevilla. 
 
Per últim, Esther Barberá anuncia que el 8 de novembre es nomenara Honoris 
Causa a Sheila Benhabib. 
 
No havent-hi més assumptes que tractar, la sessió es tanca a les 13:35 
 

                                                                                           
 
La secretària de la Comissió                                                                                                                           
Pau Serrano Magdaleno      Vist i plau 
 

         
 
 

       A. Olga Quiñones Fernández 
                                    Directora de la Unitat d’Igualtat 

            


