
Dins del programa Formació a
Centres del Servei de Formació
Permanent, organitzat per la
CEPE de la titulació d’Inferme-
ria i amb el patrocini de la Uni-
tat d’Igualdat i de l’Institut d’Es-
tudis de la Dona, el passat dia
28 de gener es va realitzar una
Jornada de Gènere i Salut. La
jornada va constar de dues con-
ferèncias pel matí i un taller per
la vesprada.
Amb aquesta iniciativa, la CEPE
de la titulació d’Infermeria volia
propiciar un espai de reflexió
crítica que afavorira la integra-
ció del principi d’igualtat en
l’àmbit de l’educació superior,
tal com recomana la legislació
vigent, considerant que la incor-
poració de la perspectiva de gè-
nere a les ciències de la salut i
en concret a la infermeria i la
podologia podrà ajudar-nos a
visibilitzar les necessitats i de-
mandes de les dones, promoure
la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones, millorar l’acces-
sibilitat i qualitat de l’atenció
prestada i garantir l’equitat en
salut. A més a mes, cal dir que el
gènere és una categoria que per-
met analitzar rols, responsabili-
tats, limitacions i oportunitats
diferents a la d’home i dona en
diversos àmbits, com ara una
unitat familiar, una institució,
una comunitat, un país, una cul-
tura. Aquesta reflexió esdevé
necessària si volem avançar en
la transmissió d’uns valors cap a
una societat més democràtica i
solidària, on hi haja una partici-
pació igualitària de les dones en
la construcció del món.

Com a conclusions de la jornada
cal assenyalar: la necessitat
d’ampliar els coneixements i la
formació sobre gènere pel pes
que tenen sobre la salut i l’aten-
ció a les persones; revisar i mo-

dificar els programes de les dife-
rents matèries per a fer-hi visi-
ble la categoria de gènere com a
determinant de la salut; consi-
derar la pertinència de disse-
nyar una assignatura que s’in-
corpore al nou pla d’estudis; i
alhora desenvolupar una estra-
tègia de transversalitat dels
continguts sobre gènere en to-
tes les matèries dels plans
d’ambdues titulacions.
Tant els càrrecs representants
de la Universitat com les po-
nents que exposaren i conduï-
ren la reflexió, així com moltes
de les persones que assistiren
destacaren la importància de la
iniciativa. Independentment
del procés de Bolonya, els can-
vis que s’estan produint en la
societat i el canvi cultural dels
estudiants que arriben de nou a
la Universitat obliguen a con-
templar de manera indefugible
la perspectiva de gènere en la
revisió dels plans d’estudi. I no
sols el gènere, també la diversi-
tat cultural, el desenvolupa-
ment sostenible o el canvi cli-
màtic, entre altres.

Ana María Sánchez
García. Representant de

l’Escola Universitària d’In-
fermeria i Podologia en la

Comissió de Polítiques 
d’Igualtat
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En el NOU DISE de la setmana
passada, Emili Casanova signa-
va, com a catedràtic de la Uni-
versitat de València i membre de
l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua, un article significativa-
ment titulat ‘Valencià’ ha de ser
un nom acadèmicament vàlid i
exportable, on exposava la seua
particular contribució per a su-
perar el conflicte lingüístic. Se-
gons ell, la Universitat de Valèn-
cia encara no ha fet prou adme-
tent en els Estatuts els dos noms
de llengua catalana i valencià.
Per això, li demanava que “co-
mence donant exemple, i que els
nostres rectors i claustres impul-
sen un canvi en els estatuts uni-
versitaris” a fi d’afegir-hi també
llengua valenciana com a nom
acadèmic. I posats a legislar,
s’investia del poder del Claustre
i avançava aquesta singular re-
dacció que portaria a la concòr-
dia: “Als efectes d’aquests Esta-
tuts, són denominacions seues
tant les acadèmiques llengua va-
lenciana i llengua catalana, com
la popular i oficial, valencià i
llengua valenciana” [la falta gra-
matical de concordança és del
senyor Casanova].
No sabem si qualificar la propos-
ta d’hipocresia manifesta o d’in-
consciència, vista la seua argu-
mentació. Per a ell, la Universi-
tat no ha fet prou ni ha actuat
amb equilibri admetent en els
seus Estatuts els dos noms de la
llengua. No és prou que això li
haja costat una difamatòria
campanya de premsa que ha du-
rat anys. Ni que haja hagut d’en-
frontar-se a la censura dels go-
verns del PSPV-PSOE i del PP.
Ni que haja hagut de patir un
calvari judicial que començà el
1986 i que, després de passar per
l’Audiència Territorial de Valèn-
cia i el Tribunal Suprem, arribà
el 1997 al Tribunal Constitucio-
nal, que va donar la raó a la Uni-
versitat. No és prou que tot el
procés es tornés a reobrir el
2004, quan el Govern del PP tor-
nà a censurar el nom acadèmic
“català”, malgrat haver estat
confirmat pel Tribunal Constitu-
cional, i ara fa uns mesos, el
2008, també pel Tribunal Su-
prem.
Com a representants al Claustre
de la Universitat elegits demo-
cràticament i com a persones
que hem deixat centenars d’ho-
res en l’elaboració dels seus Es-
tatuts, trobem que és una des-
lleialtat que ell, professor d’a-
questa Universitat, li demane
unilateralment una volta de ros-
ca més, quan la Universitat no
sols admet i usa els dos noms
sinó que fins i tot utilitza més
valencià. I sobretot que propose
una denominació, llengua valen-
ciana, que els fets demostren
que sols ha servit per a donar co-
bertura legal al secessionisme i
per atiar el conflicte permanent:

la política del Govern del PP en
donen bona fe.
Ell, que és membre de l’Acadè-
mia i signa com a tal, hauria de
començar a actuar on té un po-
der de decisió directe. La seua
proposta l’hauria de demostrar
predicant amb l’exemple, amb
coherència personal i institucio-
nal: en l’AVL, a qui, per cert, sí
que cal exigir un mínim equilibri
onomàstic. L’AVL no sols no usa
mai el nom català sinó que el
veta sempre que pot. I quan ha
demanat el senyor Casanova,
com a membre de l’AVL, que
aquesta use equilibradament ca-
talà i valencià? Per què no ha re-
querit per escrit i en públic, com
sí que fa a la Universitat, que
l’AVL use també llengua catala-
na en les seues publicacions, on
no apareix mai? 
Més: els títols oficials de Filolo-
gia Catalana que imparteix el
Departament de Filologia Cata-
lana a què el senyor Casanova
pertany han estat repetidament
impugnats pel Govern valencià
del PP, que s’ha negat a reconèi-
xer-los, malgrat vint sentències
(incomplertes i que paguem tots
els contribuents). Encara estem
esperant que en la seua doble
condició d’acadèmic i de mem-
bre del Departament de Filolo-
gia Catalana ho denuncie públi-
cament. Li recordem que, segons
l’Estatut d’Autonomia, l’AVL de
què ell forma part és la institució
de la Generalitat Valenciana de
referència oficial en llengua. Per
què no comença, com esperem
molts, a demanar públicament al
Govern valencià que respecte les
seues mateixes institucions, les
sentències i la integritat de la
llengua? Probablement és molt
més fàcil acusar la UV de no ce-
dir prou i alhora callar quan el
Govern valencià incompleix els
dictàmens de l’AVL, les sentèn-
cies o quan fa conflictiva la recu-
peració lingüística atiant el con-
flicte contra l’escola en valencià,
la Universitat, la recepció d’al-
tres televisions en català.
Només quan el senyor Casanova
faça tot això, la seua proposta
serà, com titula ell, “acadèmica-
ment vàlida i exportable”. Men-
trestant, li demanem un mínim
de lleialtat envers la seua Uni-
versitat, de coherència personal i
de rigor amb la llicenciatura que
ell mateix imparteix: Filologia
Catalana.

Alfons Esteve, PAS claus-
tral, membre de la ponència
d’Estatuts. Joan Carles Car-

bonell, PDI claustral, exvi-
cerector d’Estatuts. Lluís

Hurtado, estudiant claus-
tral. Xavier Gómez, PDI

claustral, secretari Facultat
de Filologia

LA FINESTRA DE LA IGUALTAT TRIBUNA LLIURE

Prediqueu amb
l’exemple: ‘català’ a
l’AVL i la Generalitat

Tríptic de la jornada.

Gènere i Salut, una 
reflexió prèvia a l’elaboració
dels nous plans d’estudi


