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MEMÒRIA 
D’ACTIVITATS 2009 

 

 
 
 
Contactes institucionals, presentació a altres enti tats   
 

− Centres, instituts i altres de la UVEG. 
− Identificació i elaboració de llistes de contactes. 
− Relació i intercanvis amb les unitats d’igualtat de la Universitat Politècnica de 

València, la Universitat d’Alacant, Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló i 
el Seminari Interdisciplinar de la Universitat d’Elx. 

− Relacions i intercanvis amb els observatoris i les unitats d’igualtat de les 
universitats catalanes i de les Illes Balears. 

− Direcció General de la Dona i per la Igualtat. Conselleria de Benestar Social - 
Generalitat Valenciana. 

− CRUE Secretaria General: Gran Trobada de Gènere. Unitats d’igualtat i instituts 
universitaris. 

− Ministeri d’Igualtat. 
− Institut de la Dona - Ministeri d’Igualtat. 
− Vicerectorat de Cultura - UVEG. 

 
 
Activitat de les comissions 
 

– Comissió de Polítiques d’Igualtat (CPIUV): reunions del 6 de febrer (canvi de 
secretari/ària, informe, presentació estudi diagnòstic, informe sobre els nous títols 
de grau) i del 10 desembre (noves representants, I Pla d’Igualtat, Setmana per la 
Igualtat). 

 
– Comissió d’Expertes de Personal d’Administració i  Serveis. Reunió de 3 d’abril 

de 2009 (pàgina web, nous títols, presentació estudi diagnòstics). 
 

– Comissió Redactora del Pla d’Igualtat (Antonio Ariño, Olga Quiñones, Joan 
Pelechano (ETSE), Rosa Marín (Farmàcia), Francisco Donat (Infermeria), Teresa 
Domingo (Servei del PAS), Gonzalo Montiel (CADE), Paula Serrano (estudiant), 
José Campos (FCAFE), Eugenia Benimeli (estudiant), María Luisa Moltó (IUED), 
Magdalena López Precioso (Socials), Gemma Fabregat (Dret). Una vegada va ser 
nomenada pel rector, ha realitzat nou sessions de treball. 

 
– Posada en marxa d’un grup de treball per a l’elab oració d’un protocol 

d’actuació davant de la violència de gènere. Formada inicialment per Elena 
Martínez (Dret Processal), Daniel González (delegat d’Estudiants), Gonzalo Montiel 
(CADE), Magdalena López Precioso (Socials) i Olga Quiñones (directora de la 
Unitat d’Igualtat). 
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Pla d’Igualtat 
 

– Conclusió de l’estudi diagnòstic. 
 

– Reunions preliminars amb estudiants (12 de febrer), PAS (13 de febrer), PDI (20 
de febrer) i sindicats  (24 de febrer). 
 

– Nomenament de la Comissió Redactora (31 de març). 
 

– 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 i 14 de juliol. 
 

– Reunió de la Mesa Negociadora : 27 d’octubre i 23 de novembre. 
 

– Publicació i distribució de l’informe diagnòstic  «Dones i homes a la Universitat 
de València» (novembre-desembre). 
 

– Aprovació en Consell de Govern d’1 de desembre.   
 

– Publicació en la web de la Unitat el 4 de desembre. Missatge a tota la comunitat 
universitària en què s’anunciava la seua aprovació i disponibilitat en la pàgina web. 

 
 
Nous plans d’estudi: elaboració d’informes dels tít ols de grau 
 

– Identificació d’expertes i experts per àrees de con eixement i encàrrec 
d’informes preliminars. 

– Planning  d’elaboració i seguiment. 
– Redacció definitiva dels informes: Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició i 

Dietètica Humana, Farmàcia, Relacions Laborals i Recursos Humans, Treball 
Social, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Informació i Documentació 
(presentats en el Consell de Govern de 27 de gener), Sociologia, Filologia Clàssica, 
Filologia 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. Logopèdia, Finances i Comptabilitat, 
Turisme, International Business. Dret, Criminologia, Ciències Polítiques, ADE i 
Economia. I, finalment, Podologia, Infermeria, Matemàtiques, Química, Medicina, 
Odontologia, Física i Òptica i Optometria. 

– Elaboració de l’informe sobre el Màster de Professo rat de Secundària , elevat 
al Vicerectorat de Postgrau. 

– Distribució dels informes (Oficina de Plans d’Estudi, Vicerectorat d’Estudis i 
Vicerectorat de Convergència, Institut d’Estudis de la Dona) i defensa en les 
juntes consultives convocades (27 de gener, 4 de juny i 28 d’octubre, 
respectivament) 

 
 
Pàgina web de la Unitat (www.uv.es/igualtat) 
 
Va ser inaugurada el 4 de desembre. Inclou el Pla d’Igualtat, xifres en la Universitat de 
València, normativa, articles de premsa, agenda, enllaços d’interès, informes sobre nous 
plans d’estudi, grups de treball, etc. 
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Edició del diagnòstic «Dones i homes a la Universit at de València» , primer 
número de la col·lecció Aequalitas Universitaria. 
 
 
Activitats de sensibilització i divulgació 
 

– Finestra de la Igualtat  - Nou Dise  (publicació quinzenal). Articles publicats:  
 

− 5 de febrer (núm. 325): «Feminització de les migracions i cadena global de 
cures» (Isabel Pla). 

− 19 de febrer (núm. 327): «Gènere i salut, una reflexió prèvia a l’elaboració dels 
nous plans d’estudi» (Ana Sánchez).  

− 26 de març (núm. 330): «Els estudis de gènere en els plans d’estudi» (Dora 
Sánchez). 

− 23 d’abril (núm. 332): «Violència de gènere: transformació social i Universitat» 
(Elena Martínez). 

− 7 de maig (núm. 334): «La igualtat real a la Universitat de València» (Gemma 
Fabregat). 

− 21 de maig (núm. 336): «Què les dones no volen ser astronautes?» (Amelia 
Ortiz). 

− 1 d’octubre (núm. 339): «El Pla d’Igualtat a la Universitat de València» 
(Magdalena López Precioso i Esther Enjuto). 

− 15 d’octubre (núm. 340): «Una astrònoma, doctora honoris causa» (Vicent 
Martínez i Amelia Ortiz). 

− 29 d’octubre (núm. 342): «Els estudis de gènere: més enllà de la igualtat» 
(María Luisa Moltó i Dora Sánchez). 

− 12 de novembre (núm. 344): «Una teòrica del feminisme, doctora honoris 
causa de la UVEG» (Neus Campillo). 

− 26 de novembre (núm. 346): «La violència de gènere: el masclisme mata» 
(Magdalena López Precioso). 

− 10 de desembre (núm. 348): «(Re)conciliació, sostenibilitat i igualtat» (Empar 
Aguado). 

 
– Calendari «Astrónomas que hicieron historia».  Iniciativa del grup de treball «Ella 

es una astrónoma» (creat amb motiu de les celebracions de l’Any Internacional de 
l’Astronomia); la Unitat hi ha col·laborat amb el finançament i la divulgació d’aquest 
calendari. 

 
– Xerrada «Mobilitat estudiantil i igualtat» , organitzada pel Bloc d’Estudiants 

Agermanats. Facultat de Matemàtiques, 12 de novembre (col·laboració de la Unitat 
amb el delegat del rector per a la Mobilitat d’Estudiants). 

 
 
Activitats de formació 
 

– Curs Promoció del PAS: curs selectiu de promoció interna per a l’accés als grups 
A (subgrup A1) i B (subgrup A2), del 9 de març a l’11 de juny. Mòdul D: Polítiques 
de paritat de gènere en les administracions públiques: els plans estratègics 
d’igualtat. Dies 27 i 28 d’abril. Conferència «La estrategia de la igualdad de género 
en las universidades», a càrrec de María Luisa Moltó, el 6 de maig. 
 

– Guia d’ús no sexista del llenguatge , encarregada a la professora Anna Devis, 
disponible en la web en versió catalana i castellana. 
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Activitats d’extensió universitària 
 

−−−− Universitat d’Estiu de Gandia: XXVI edició, «De les arrels al futur». Curs Xics i 
xiques en el segle XXI: la construcció social d’homes i dones, del 20 al 24 de juliol. 
Amb la participació d’Olga Quiñones, directora de la Unitat i professora de 
Sociologia de la UVEG; Antonio Ariño, vicerector de Convergència Europea i 
Qualitat i catedràtic de Sociologia de la UVEG; José María Espada, antropòleg i 
treballador social de l’Ajuntament de Roquetes, especialitzat en gènere; Marina 
Subirats, catedràtica de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i 
Maria Poveda, professora del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la 
UVEG. 

 
 
Col·laboracions 
 

– «El Derecho de participación política en igualdad: procesos electorales y 
nombramientos de altos cargos» (13, 14 i 15 de maig), organitzat pel Grupo de 
I+D del Pla Nacional «El Derecho a la participación política de hombres y mujeres: 
consecuencias de la aplicación de la LOI a los procesos electorales». La directora 
de la Unitat va inaugurar les jornades juntament amb Rosario Segura, cap del 
Servei d’Estudis de l’Institut de la Dona del Ministeri d’Igualtat. 
 

– És el Temps de les Dones : dins d’aquest cicle, organitzat anualment per l’Institut 
Universitari d’Estudis de la Dona de la UVEG, la Unitat ha col·laborat en la jornada 
del 26 de març amb la conferència de Carmen Calvo, presidenta de la Comissió 
d’Igualtat del Congrés dels Diputats i professora de Dret Constitucional, «La 
equidad de género: la igualdad cotidiana». La directora va presentar la ponent. 
 

– VIII Jornades Història, Memòria i Democràcia : 5 i 6 de maig. Amb la participació 
de Giuliana di Febo (Universitat de Roma) sobre la «Historia del feminismo en 
España como movimiento antifranquista» i de Mercedes Madrid amb «Olvido y 
memoria en la génesis de la Democracia». 
 

– Bar de les Ciències  (29 d’abril): dins d’aquesta activitat que ha desenvolupat la 
Càtedra de Divulgació de la Ciència de la UVEG des de fa diversos cursos, la 
Unitat ha col·laborat en la sessió del 29 d’abril que, 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. Amelia Ortiz i la Dra. Ana Sánchez. 
 

– Dacia Maraini: Escriptura, Escena, Memòria, Feminis me (23 i 24 d’abril). 
Col·laboració amb l’organització d’aquest congrés internacional.  
 

– Jornades de 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 directora de la Unitat va presentar les jornades juntament amb 
el degà de la Facultat de Dret. 
 

– Jornades de Gènere i Salut  (28 de gener). Reflexió sobre la inclusió dels estudis 
de gènere en els nous plans d’Infermeria i Podologia. 
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Altres activitats 
 

– Honoris causa : promoció, en col·laboració amb l’Observatori Astronòmic de la 
Universitat, de la professora Virginia Trimble, astrònoma i professora de les 
universitats de California at Irvine i Maryland.  

 
Accions positives 
 

– Becas ETSE i FCAFE: La Unitat va atorgar cinc beques als millors expedients 
d’alumnes en els títols d’Enginyeria i Ciències de l’Activitat Física i Esportiva, como 
les carreres més masculinitzades en la UVEG.  

 
 
Participació en organismes institucionals de la Com unitat Valenciana 
 

– Observatori de Gènere - GVA , creat mitjançant el Decret 20/2004, de 13 de febrer, 
del Consell de la Generalitat. La directora hi actua com a representant de la 
Universitat de València per nomenament del rector de 12 de juny de 2008. 
 

– Observatori de Publicitat No Sexista - GVA (Decret 232/1997). La directora hi 
actua com a representant de la Universitat de València per nomenament del rector 
de 12 de juny de 2008. 

 
 
Assistència a jornades, reunions i seminaris 
 

– Clausura de la Primera Trobada Estatal sobre el Pla contra les Mut ilacions 
Genitals Femenines  (25 de juny). A l’Aula Magna i obert al públic, amb la 
intervenció de Carles Cruz Moratones, del Consell General del Poder Judicial; Olga 
Quiñones, directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València; Khadidiatou 
Koita, presidenta d’Euronet; María José Añón, directora de l’Institut de Drets 
Humans de la Universitat de València, i Fatou Secka, presidenta d’Equis.  

 
– «Planeta Dona. Els Objectius del Desenvolupament de l Mil·lenni des d’una 

perspectiva de gènere» . Inauguració al Col·legi Major Rector Peset (11 de 
setembre). Exposició organitzada per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo. 

 
– VI Congrés Estatal Isonomía  «Pors, culpes, violències invisibles i el seu impacte 

en la vida de les dones: donant voltes a l’amor» - Universitat Jaume I de Castelló, 
16, 17 i 18 de setembre.  

 
– Comissió avaluadora de beques convocades per la Universitat de València: 

DONA I DESENVOLUPAMENT (30 juliol). 
 

– Participació en la presentació oficial a la Univers itat de València de la primera 
edició dels premis «Jo també concilie» , convocats per la Conselleria de 
Benestar Social, a través de la Direcció General de la Dona el 16 d’octubre, i com a 
vocal de la comissió avaluadora, que va resoldre el 9 de desembre. 

 
– Jornades Igualtat de Dones i Homes a la Universitat . Universitat del País Basc 

(Bilbao), 15 i 16 d’octubre. Resultats del projecte INDIGE per a elaboració 
d’indicadors relacionats amb la igualtat. 
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– Jornades Plans d’Igualtat i Universitats.  Santander, 22 i 23 d’octubre. Organitzat 
per la Universitat de Cantàbria, la CRUE, el Ministeri d’Igualtat i el Ministeri 
d’Educació. Participació de la professora Olga Quiñones en la sessió «La 
universidad como agente activo para la igualdad». 

 
– Trobada Les Dones davant la Crisi.  València, 29 i 30 d’octubre. Organitzat pel 

Ministeri d’Igualtat - Instituto de la Mujer. 
 

– IV Congrés Nacional per a Racionalitzar els Horaris  Espanyols «Conciliant per 
la igualtat». València, 17 i 18 de novembre. Coorganitzat per ARHOE i la 
Conselleria de Benestar Social. 


