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Contactes institucionals, presentació a altres entitats 

-Direcció General de Família i Dona de la Generalitat Valenciana. 

-Instituto de la Mujer. 

-Trobada d’Unitats d’Igualtat de les Universitats Espanyoles. Març 2012. Universitat de Barcelona. 

-Vicerectorats de la UVEG. 

-Relacions i intercanvis amb els observatoris i les unitats d’Igualtat de les universitats de la Xarxa 
Vives. 

-Sindicats. 

-Institut Universitari d’Estudis de la Dona (UVEG). 

Activitats de les comissions 

- Comissió de Polítiques d’Igualtat (CPIUV): 19 juny: aprovació d’un reglament intern, 
engegada del protocol d’actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe, Pla 
Operatiu 2012; 24 octubre: activitats 25 de novembre i formació sobre el protocol 
d’actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

- Comissions d’Igualtat. Es constitueixen 15 facultats amb comissions d’Igualtat. Són les que 
segueixen: 

Facultat de Ciències Biològiques 
Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 
Facultat de Ciències Matemàtiques 
Facultat de Psicologia 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
Facultat de Filosofia i C. de l’Educació 
Facultat de Dret 
Facultat d’Economia 
Facultat de Ciències Socials 
Facultat de Farmàcia 
Facultat de Química 
Facultat de Medicina i Odontologia 
Facultat de Geografia i Història 
Facultat de Física 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

- Comissió de Seguiment i Avaluació del I Pla d’Igualtat. S’encarrega a les professores del 
Departament de Sociologia i Antropologia Social, Rosario Fernández i María Eugenia 
González, l’informe de seguiment i avaluació del compliment i l’impacte del I Pla d’Igualtat 
(2010-2012) de la Universitat de València. 

I Pla d’Igualtat (2010-2012) 

2010: Compliment de 37 de les 118 mesures del I Pla d’Igualtat, segons la planificació del Pla 
Operatiu per a 2010.  

2011: Compliment de 34 de les 48 mesures planificades en el Pla Operatiu 2011.  

2012: Compliment de 18 mesures de les 46 mesures planificades en el Pla Operatiu 2012. 
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Nous plans d’estudis. Elaboració d’informes 

Per complir el que estableix l'acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 2007 (ACGUV 
194/2007) sobre l'elaboració i implantació de titulacions en el marc del Reial Decret 1393/2007, 
l'Oficina de Plans d'Estudis ha demanat a la Unitat d’Igualtat informes sobre màsters i programes 
de doctorat. 
 

Pàgina web i xarxes socials 

La pàgina web té com a objectiu informar i sensibilitzar la comunitat universitària en qüestions 
d’igualtat i gènere i a 31 de desembre de 2012 compta amb 131.000 visites.  

La Unitat d’Igualtat ha mantingut enguany pàgina en Facebook i compte en twiter, on es fa difusió 
de les activitats que es realitzen i es pengen notícies i enllaços d’interès. 

En el Facebook comptem amb 296 seguidors i en el twitter amb 194. 

 

Activitats i sensibilització 

Finestra de la Igualtat. Articles d’opinió de periodicitat quinzenal en la publicació universitària Nou 
Dise amb perfils de dones rellevants de la comunitat universitària.  

Els perfils s’elaboren a partir d’entrevistes enregistrades i penjades al canal youtube de la Unitat 
d’Igualtat: http://www.youtube.com/user/unitatigualtatuveg 

Finestra d’Igualtat_Ràdio. Espai radiofònic quinzenal sobre polítiques d’igualtat i universitats. 

Cicle cinematogràfic “Dones i creació artística” al març de 2012, amb les pel·lícules següents: 
(Nannerl, la souer de Mozart, René Féret, França, 2010); Remando al viento (Gonzalo Suárez, 
Espanya, 1987); Frida (Julie Taymor, EUA 2002); Pina (Win Wenders, Alemanya, França, Regne Unit, 
2011). 

Promoció de dones per a nomenament per la Universitat de doctora honoris causa: María Ángeles 
Durán, catedràtica de Sociologia i professora d’investigació en el Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC), va ser investida com a doctora honoris causa per la Universitat de València. 
L’acte es va realitzar a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia. La laudatio va ser 
llegida per Antonio Ariño, catedràtic de Sociologia i vicerector de Cultura i Igualtat. María Ángeles 
Durán fou la primera dona d’Espanya a obtenir una càtedra de Sociologia. En la seua obra destaca 
l’esforç permanent per obrir nous camps a la investigació i fer visible la interdependència entre la 
vida privada i la pública. 

III Setmana per la Igualtat. Del 26 al 30 de març. 36 activitats realitzades als tres campus. Entre les 
36 activitats realitzades que es troben en http://www.uv.es/igualtat/semanaigualtat.html 
destaquem la conferència “Lideratge en temps de crisi. Què aporten les dones a les 
organitzacions?”, a càrrec de Sara Berbel, psicòloga, que ha estat directora general d'Igualtat 
d'Oportunitats en el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, presidenta de l'Institut 
Català de la Dona i comissionada d'Igualtat d'Oportunitats a l' Ajuntament de Barcelona.  

Tallers de prevenció de la violència de gènere en estudiants. La Unitat d’Igualtat ha realitzat una 
campanya de prevenció de violència contra les dones que ha consistit en tallers de prevenció de la 
violència de gènere en estudiants. S’han fet tallers als tres campus i en dues edicions.  

http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=ACGUV�
http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Unitat�
http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Igualtat�
http://www.youtube.com/user/unitatigualtatuveg�
http://www.uv.es/igualtat/semanaigualtat.html�
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També s’ha realitzat un curs de formació de talleristes per formar estudiants en tècniques i 
dinàmiques per a treballar en grup la prevenció de la violència de gènere en adolescents. Coto 
Talens n’ha estat la coordinadora i formadora.  

Dones i música. L’Aula de Música ha programat diversos concerts. En el marc de la III Setmana per 
la Igualtat, el concert Piacere dei Traversi, amb quatre dones i flautes renaixentistes i en el marc de 
la Jornada sobre la Violència contra les Dones: la violència de gènere, novembre de 2012, concert 
d’Úrsula Segarra, arpa. 
 
II Seminari “Igualtat, comunicació i imatge corporativa”. Per segon any consecutiu es realitza un 
seminari específic en usos no sexistes de la llengua en l’àmbit universitari. Després de la primera 
edició els mesos de març i abril de l’any passat, amb una bona acollida i places exhaurides, es va 
realitzar un segon seminari amb recursos tant per als i les professionals de la comunicació en la 
institució acadèmica, com per a docents, estudiants, i personal tècnic d'administració i serveis que 
treballen diàriament en la producció de textos. El seminari va comptar amb les conferències de 
Carmen Alario Trigueros, professora titular del Departament de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura de la Universitat de Valladolid, i Eulàlia Lledó, filòloga i experta en biaixos sexistes de la 
llengua. Es van realitzar tallers exclusius per al personal vinculat amb els mitjans de comunicació i 
per al personal d’administració de diversos centres i serveis. 

Elaboració, aprovació i posada en marxa del Protocol d’actuació davant l’assetjament sexual i per 
raó de sexe.  Segons aquest protocol, s’afirma que “l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de 
sexe són un atemptat a la dignitat de les persones que integren la comunitat universitària, per la 
qual cosa es rebutja i prohibeix qualsevol pràctica d’aquesta mena en l’àmbit de les activitats 
laborals i acadèmiques i fa un pronunciament palès de no tolerar aquestes accions, així com de 
facilitar els mitjans necessaris per a impedir qualsevol tipus de manifestació.” Es crea una comissió i 
s’estableix formació per les persones que l’han de constituir. 

II Premi “Olimpia Arozena Torres” s’ha atorgat al treball “Formar en Género: Recursos docentes no 
sexistas”, d'Elena Martínez, Ana Montesinos i Juan Carlos Vegas Aguilar, del Departament de Dret 
Administratiu i Processal. 

Promoció de l’assignatura Relacions de Gènere en els estudis de grau.  

Elaboració i difusió de la Guia de comunicació no sexista de la Universitat de València. La Unitat 
d’Igualtat ha coordinat l’elaboració de la “Guia d’ús per a un llenguatge igualitari (valencià)” i la 
“Guía de uso para un lenguaje igualitario (castellano)”, dos documents imprescindibles amb 
recursos i estratègies per a fer un ús no sexista del llenguatge en l’àmbit universitari. Aquestes 
guies són el fruit d’un ingent treball de fons i reflexió realitzat per les professores de la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació, M. Josep Cuenca, Mercedes Quilis i Marta Albelda.   

 

CELEBRACIONS INSTITUCIONALS 

 

8 de Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. La Universitat celebra el Dia Internacional 
de la Dona amb iniciatives en diversos espais. Un acte institucional a les portes de l’edifici del 
Rectorat, on es guardaren cinc minuts de silenci, i a continuació al Saló d’Actes s’anunciaren una 
sèrie de fites assolides en matèria d’igualtat. Un any més es convoca el premi Gènere i Docència en 
l’Educació Superior Olimpia Arozena Torres.  S’ha presentant el treball: “Dones pioneres en 
l’administració de la Universitat de València”. Es tracta d’un treball de recuperació d’un grup de 
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treballadores de la Universitat, les dones que ja des de l’inici del segle xx han treballat en 
l’administració universitària i que desafiaren una societat articulada en rols de gènere desiguals i 
jerarquitzats, la destinació social de les quals no era altra sinó ser “cuidadores de la llar” i que a 
l’últim van treballar en l’administració, en una situació extraordinària. La recerca dels seus 
expedients ha demostrat que n’hi ha moltes i amb prou entitat perquè una investigació, fins ara 
inèdita, aporte el seu coneixement i els valors que van deixar en la institució. Es va presentar una 
sinopsi de la biografia administrativa d’algunes d’elles, l’homenatge de les quals el va rebre en 
persona Maruja Muñoz, present en l’acte en nom de totes elles. 

25 de novembre. Dia Internacional contra la Violència a les Dones. La Universitat commemora el 
dia 25 de novembre i ho fa amb un acte institucional a les portes de l’edifici del Rectorat, on es 
guarden cinc minuts de silenci, i a continuació al Saló d’Actes es fa lliurament del II premi Gènere i 
Docència en l’Educació Superior Olimpia Arozena Torres. L’acte conclou amb la conferència 
impartida per Miguel Lorente Acosta, que va ser delegat del govern en Violència de Gènere fins a 
2012. 

Observatori d’Igualtat  

Amb la creació de l’Observatori d’Igualtat es dóna compliment a la Llei Orgànica d’universitats, 
aprovada el març de 2007, i la Llei Orgànica  3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de les 
dones i els homes (LOIEMH). 

Té com a objectius fer visibles les desigualtats entre dones i homes en l’àmbit universitari, recollir i 
analitzar dades estadístiques que actualitzen i amplien el diagnòstic “Dones i homes en la 
Universitat de València” i elaborar indicadors d’igualtat. Durant el curs 2011-2012 s’han realitzat els 
microinformes següents:  

- “Composició per sexe dels equips de govern dels centres”. Maig 2012. 
- “Composició per sexe del Claustre”. Juliol 2012. 
- “Composició per sexe del Consell de Govern”. Setembre 2012. 
- “Composició de les candidatures. Participació i resultats de les eleccions de representants 

de l’estudiantat al Claustre”. Desembre 2012. 
-  

L’Observatori ha revisat els indicadors d’igualtat elaborats fins al moment i els ha actualitzat i n’ha 
creat de nous per tal d’aproximar-se a la realitat actual de la Universitat de València. Així, 
l’Observatori ha actualitzat i elaborat indicadors tenint en compte l’anàlisi per col·lectius: 
 

- Estudiantat 
- PAS 
- PDI 
- Òrgans de govern 

 
En la seua tasca d’elaboració i actualització de bases de dades, l’Observatori ha continuat 
actualitzant la informació sobre les unitats d’Igualtat i els plans d’Igualtat de les Universitat 
públiques espanyoles, i recollint informació sobre investigacions i informes impulsats dins l’àmbit 
universitari. 
 
L'Observatori continua fent seguiment de la composició per sexe de les distintes comissions tant les 
d’Igualtat com la resta dels centres de la Universitat. 
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Formació 

Igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Curs de formació en línia sobre igualtat. Dirigit a PAS i 
PDI. Realitzat per l’Instituto de la Mujer. 

Curs de prevenció de la violència de gènere en estudiants. Impartit per la psicòloga Coto Talens 
(dues edicions, als tres campus). 

Curs de formació de talleristes en prevenció de la violència de gènere en adolescents, impartit per 
Coto Talens, psicòloga. Dirigit a estudiants del Màster en Violència de Gènere i Màster en Gènere i 
Polítiques d’Igualtat. 

Curs de llenguatge no sexista impartit per la filòloga Teresa Meana. Dirigit a administradors/ores 
de centres. 

Formació d’Igualtat en el curs de promoció d’auxiliars de serveis. 

Curs de violència de gènere a la Universitat d’Estiu de Gandia. 

Mòdul “Pla d’Igualtat” en el Diploma de Gestió Universitària.  

Curs de formació sobre el protocol d’actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe. Dirigit 
al personal de la Unitat d’Igualtat, Servei de Prevenció i integrants de la CPIUV. 

Subvencions 

La Unitat d’Igualtat de la Universitat de València ha rebut dues subvencions de l’Instituto de la 
Mujer per a la realització de dues línies d’actuació: 

• Violencia contra las mujeres: prevención de la violencia de género en la comunidad 
universitaria de la UVEG: 6.539 Eur. 

• II Seminario Igualdad, Comunicación e Imagen corporativa: 3.075 Eur. 

Ajudes 

Convocatòria d’ajudes a associacions i col·lectius d’estudiants de la Universitat de València per a 
la Setmana per la Igualtat 2012 en col·laboració amb el delegat del rector per a estudiants i el 
Servei d’Informació i Dinamització dels Estudiants (Sedi) 

- Taller. El sistema sexe/gènere. Organització: Associació Psima. 

- Taller. Conceptes bàsics sobre gènere i violència: mecanisme per a mantenir la 
discriminació. Organització: Associació Psima. 

- Dones lesbianes, bisexuals i transsexuals, doble discriminació! Taula informativa sobre el 
Grup i Lambda. Organització: Grup Jove Lambda 

- ECOGÈNERE. Jornada sobre Eco(trans)feminismes. Taula redona: Graham Bell: Presentació 
de conceptes d’ecogènere i ecosexualitat. Organització: ABYA YALA. 

- Conferència “El machismo en la publicidad”, a càrrec d’Amparo Gabaldón Coronado 
(psicòloga i tècnica de la Federación de Mujeres Progresistas).  Organització: Campus Jove. 

- Conferència: “El Islam sin velo”. Una visió feminista i transparent a càrrec de la politòloga 
iraniana, Nazanín Amirian. Organització: Associació Valenciana d’Estudiants de Medicina 
per la Cooperació Internacional. 

- Taller Ecodrag, impartit per ideasdestroyinmuros. Organització: ABYA YALA. 



                                          MEMÒRIA ACTIVITATS 2012 
 

 

Unitat d’Igualtat UVEG   Desembre 2012 

6 

- Taller. Detecció de la violència de gènere. La intervenció amb agressors i amb víctimes. 
Recursos disponibles. Organització: Associació Psima. 

- Dona i economia feminista: realitats laborals, lluita i precarietat. Organització: Grup Jove 
Lambda. 

- Xarrada sobre feminisme i economia. 

- “Pasos apresurados”: Ús de tècniques dramàtiques per desvelar com viuen les dones, com 
vivim nosaltres, les persones, la violència. Taller sociodramàtic, tècniques dramàtiques per 
a treballar la igualtat de gènere. Places limitades. Organització: Amarna Universitaria.  

- Ni menys, ni més: iguals. Taller de canvi de rols. Organització: Valencia Universitaria.  

- “Discriminadas en el sur, explotadas en el norte”. Taula d’experiències sobre els drets de la 
dona amb la participació de representants de la Campanya pel Tancament dels Centres 
d’Internament d’Estrangers a València, voluntariat del projecte de prevenció de la violència 
de gènere en Trinitat, Bolívia, i la realitzadora del documental "Mujeres invisibles: el coste 
emocional de la migración". Organització: Psicólogos sin Fronteras. 

- "El papel de las mujeres en la primavera árabe". Intervencions: Ihab Fahmy, libi, 
coordinador de la Unió de Comunitats Islàmiques de València; Dana Maini, activista siriana; 
Jaled Sari, libi, membre fundador de Casa de Líbia. 

- “Discriminadas en el sur, explotadas en el norte”, videofòrum. Projecció i debat del 
documental "Mujeres invisibles: el coste emocional de la migración", amb la participació de 
l’equip de realització d’Integra2 Mundo. Organització: Psicólogos sin Fronteras. 

- Poemes per la igualtat. Intervindran Ainoa Lorca, poeta de València, i Lorena Cayuela, poeta 
de Xàtiva. Organització: El Gat Negre. 

- Les dones i l’esport. Partit entre les Heidis& Sparrings. Organització: Grup Jove Lambda. 

- Jornada de debat i presentació de les conclusions del projecte Miradas Aliadas. 
Organització: Alia. Asociación por la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones.  

- Presentació de la publicació: “Migracions i gènere: una perspectiva des del Nord i el Sud. 
Organització: Col·lectiu d’estudiants Babel. 

 

Convocatòria d'ajudes per a impulsar la igualtat de dones i homes a la UVEG. 2012 atorgades 
per la realització de les següents activitats a aquestes persones membres de la comunitat 
universitària: 

- Aguado Higón, Ana. Conferència: Memorias femeninas/ memorias feministas, De la 
dictadura a la democracia. 

- Arcienaga García, Luis. Seminari: El cuerpo femenino en el celuloide. Sexualidad y 
belleza como esferas de la desigualdad.  

- Benlloch Domenech, Cristina. Jornada “Migracions i gènere”. 

- Monrós Gaspar, Laura. Jornades: Violencia de género en la tragedia: conflictos y 
soluciones dramáticas. 

- Moreno de la Vieja, Emilia. Jornada monogràfica sobre la federació nacional “Mujeres 
Libres” 
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- Moreno de la Vieja, Emilia. Projecció del documental “Indomables”. 

- Pla Julian, Isabel. “Panel de expertas sobre sostenibilidad social desde la perspectiva de 
género”. Presentacio oficial “MICROCLÚSTER GÉNERO, SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y TIC”. 

- Roig Torres Margarita. Seminari Internacional sobre las medidas de prevención de la 
reincidencia en la violencia de género. 

- Salcedo Beltrán, M. Carmen. Jornada: “Acoso y violencia en el trabajo, perspectiva de 
género, prevención y procedimientos de actuación”. 

- Sanfeliu Gimeno, Luz. Jornada: “La igualdad también se aprende”. 

- Sevilla Merino, Julia. Seminari: “Los partidos políticos ante el reto de la igualdad: 
programas e imagen”. 

- Yeves Bou. M. Teresa. Jornada monogràfica: “La incorporación de la perspectiva de 
género a la investigación en trabajo social”. 

Convenis i col·laboracions 

La Unitat d’Igualtat ha establert un conveni de pràctiques amb el Departament de Sociologia i 
Antropologia Social i amb l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona. Durant 2012, dues estudiants 
de Sociologia i Polítiques i dues alumnes del Màster de Gènere i Polítiques d’Igualtat han estat 
realitzant les practiques a la Unitat. 

La Unitat d’Igualtat i el Servei d’Informació i Dinamització dels Estudiants (Sedi) han programat 
formació i activitats de sensibilització de manera conjunta dins el programa La Nau dels Estudiants i 
les Estudiantes. 

Estudis i treballs 

La Unitat d’Igualtat ha finalitzat l’encàrrec dels treballs següents complint les mesures del I Pla 
d’Igualtat: 

1. Asimetrías de género en la Universitat de València.  

2. Orígenes, evolución y formas de acceso e integración de las mujeres en la Escuela Normal 
de Magisterio de Valencia (1866-1950). 

3. Guia d’ús per un llenguatge igualitari (valencià) i Guía para un lenguaje igualitario 
(castellano). 

4. Avaluació del I Pla d’Igualtat de la Universitat de València.  

 

Participació en actes i organismes institucionals de la Comunitat Valenciana 

Observatori de Gènere-GVA, creat per 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.  

Premis “Jo concilie”. La Unitat d’Igualtat hi participa a través de la seua directora. 

Presentació del Pla d’Igualtat de la Generalitat Valenciana. 

 

Assistència a jornades, congressos, seminaris 
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La directora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València, Carmen Tomás, participa en una 
reunió a l’Instituto de la Mujer amb les directores de totes les unitats d'Igualtat de les universitats 
espanyoles. 

V Trobada d'Unitats de les Universitats Espanyoles, Barcelona. La directora de la Unitat d'Igualtat, 
Carmen Tomás, participa de la V Trobada d'Unitats, Oficines i Observatoris d'Igualtat de les 
universitats espanyoles que se celebrà el mes de març a Barcelona. 

Seminari en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València,  el 10 de febrer de 2012, sobre L’Ordre 
europea de protecció en l’àmbit dels delictes per violència de gènere 

La directora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València, Carmen Tomás, participa com a 
ponent en la I Jornada de Acoso Sexual en el Ámbito Universitario: Experiencias y nuevos retos en 
las medidas de prevención, detección e intervención. 

 

Col·laboracions de la Unitat d’Igualtat 

La Unitat d'Igualtat de la Universitat de València ha col·laborat en la concessió de les beques per al 
desenvolupament dins el programa Dona i Desenvolupament del Vicerectorat de Relacions 
Internacionals i Cooperació. 

La Unitat d’Igualtat ha patrocinat l’audiovisual “Mujeres con memoria”, part de l’exposició 
“Universitaris contra la dictadura. Memòria i vigència d’un compromís”. 

La Unitat d’Igualtat ha col·laborat en l’exposició "Mujeres para Dios, para la Patria y para el 
Hogar" a la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, coordinada per la professora Carmen 
Agulló. 

La Unitat d’Igualtat ha estat una de les entitats finançadores de l’última edició del certamen 
Curtmetratges per la Igualtat. 

Altres participacions de la directora de la Unitat d’Igualtat 

Programa Dona i Desenvolupament. Comissió d'avaluació de les beques de cooperació. 

Jurat del certamen “Curtmetratges per la Igualtat”. 


