
A la Universitat de València s’ha
vingut treballant a favor de tot
allò que exigeix la garantia de la
igualtat real entre dones i ho-
mes, adoptant una sèrie de me-
sures de molt diversa índole i
consideració. D’entre totes elles,
pel que hui interessa, en desta-
caré dues: 1) la constitució d’u-
na Unitat d’Igualtat; 2) la gestió
de tot el necessari per a establir
un Pla d’Igualtat.
El referit Pla d’Igualtat, ací i en-
tre nosaltres, s’implanta perquè
ho imposa la llei, evidentment
(arts. 45 a 49 i 64 de la Llei Or-
gànica 3/2007, de 22 de març,
per a la igualtat efectiva de do-
nes i homes –des d’ara LOI).
Però la LOI no estableix aquesta
exigència perquè sí, sense més, i
sense altre motiu que l’“antull”
del legislador. Més prompte al
contrari. La norma requereix la
implantació d’un Pla d’Igualtat
perquè, com a mesura de tutela,
és necessari davant les connota-
cions que hui presenta la discri-
minació de gènere. De fet, enca-
ra que això no sempre és evi-
dent, la igualtat real entre dones
i homes, entre unes i altres, es
conculca reiteradament en el
nostre dia a dia.
Segurament en l’àmbit de la
Universitat, moltes, la majoria
de nosaltres, no hem estat dis-
criminades de manera directa
mai: ni quan vam ser alumnes
ni tampoc com a professores,
investigadores, membres del
personal d’administració i ser-
veis, formant part d’equips de
gestió, etc. No obstant, encara
que no sempre n’hàgem estat
conscients, i amb independèn-
cia de si hem o no patit aquesta

discriminació directa, com a do-
nes totes hem estat, segur i en
més d’una ocasió, víctimes d’u-
na discriminació indirecta o
d’una discriminació social.
De quina altra cosa pot parlar-
se sinó de discriminació social
quan se’ns presumeix les úni-
ques responsables de les tas-
ques d’índole reproductiva? De
quina altra manera distinta a la
de discriminatòria pot qualifi-
car-se aquella actuació que inci-
deix directament o indirecta-
ment en la foto fixa que ens
mostra la realitat de la universi-
tat? Com qualifiquem, si no de
discriminatòria, la segregació

horitzontal i vertical que llança
el resultat del nostre diagnòstic
de situació? Com pot ser que en
eixes franges d’edat en les quals
les dones ja hem accedit a la
universitat amb idèntiques faci-
litats que els homes siguem no-
saltres les que ens perpetuem en
els llocs intermedis, quan en
abstracte i en termes estadístics
–absoluts i relatius– obtenim
les millors qualificacions i el
nostre nivell d’estudis és supe-
rior? Per què, tot i les mesures
de conciliació, no afecta d’igual
manera al treball de les dones
que al dels homes el fet d’haver
tingut fills de manera relativa-
ment recent o la presumpció
que en tindran en poc de temps?
La casualitat no és l’explicació. I
el costum no pot ser un motiu
jurídicament admissible des del
moment que el que es perpetua
de manera consuetudinària no
és ni igualitari ni objectiu, sinó
un rol social que es reprodueix
generant un perjuí en les dones
en relació amb els homes.
Les dones i els homes hem de
ser tractats des de l’obligat res-
pecte a la igualtat real que exi-
geixen els articles 9.2. i 14 de la
nostra Constitució. I és en
aquesta direcció en la qual en-
tenc que cal continuar treba-
llant. La inèrcia no portarà cap
canvi, ben al contrari. Massa so-
vint s’ha confiat en la modifica-
ció generada per un desenvolu-
pament natural de les coses, tot
i saber amb certesa que, en ma-
tèria discriminatòria, com en al-
tres tantes coses de la vida, la
rutina, la quotidianeïtat o la rei-
teració normal dels esdeveni-
ments no comporten l’alteració
de rols, el reconeixement dels
drets o la garantia de la igualtat
real, sinó al contrari. Del des-
envolupament natural dels fets
només cal esperar la perpetua-
ció de l’home en el privilegi del
seu estatus social actual.
Compartir tots els privilegis –i
greuges– entre dones i homes, i
treballar per tal d’equiparar el
rol i l’estatus d’unes i altres,
hauria i ha de ser un compro-
mís vital de tots i cadascun de
nosaltres.
A la Unitat d’Igualtat, en això
estem, aportant un poc de no-
saltres mateixos en eixe treball
conjunt. Tant de bo el nostre
compromís contribuïsca efi-
cientment a arribar a una so-
cietat cada dia un poc més
igualitària i, per tant, més jus-
ta.

Gemma Fabregat Mon-
fort. Professora de Dret del
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Sense cap dubte, la immigració
és un dels temes d’actualitat
que major interés o preocupa-
ció desperta en la societat. Però
com podem qualificar el feno-
men de la immigració, com un
problema o com una oportuni-
tat? Segons la meua opinió, sol
donar-se una visió bastant ne-
gativa i perjudicial d’aquest fe-
nomen, i crec que seria conve-
nient per part de tota la socie-
tat canviar aquest punt de vis-
ta.
Hem de partir de la idea que el
fenomen de les migracions és
molt complex, i són molts els
elements a tenir en compte. En
primer lloc, les migracions (en-
teses com a moviment de per-
sones que canvien d’un lloc a
un altre diferent del seu origi-
nari, per un temps determinat i
amb alguna finalitat) han exis-
tit sempre en la història de la
humanitat, des de l’Edat Mitja-
na, passant per la colonització,
la revolució industrial, fins l’ac-
tualitat. Els motius que provo-
quen aquesta situació són molt
diversos, des de la recerca de
noves oportunitats amb l’ob-
jectiu d’aconseguir una vida
millor com per obligació: com
és el cas d’Àfrica, on a causa de
l’esclavitud es desplaçaren més
de quinze milions d’africans
cap a Europa i Amèrica del
Nord, o per motius de conflic-
tes bèl·lics, exilis, catàstrofes
naturals, etc.
Hem de tenir clar que no po-
dem obligar les persones que
no es moguen d’un lloc a un al-
tre, açò és un procés natural
que ha existit i existirà sempre.
Si retrocedim sols quaranta o
cinquanta anys en la història,
trobem el particular cas
d’Espanya, on més de quatre
milions de persones emigraren
a altres països buscant treball i
així aconseguir un futur millor.
Ara passa el mateix, però a la
inversa. Espanya en menys de
deu anys és el país d’Europa
que més ha incrementat el
nombre d’immigrants, passant
d’uns 600.000 l’any 1998 a
més de 4.600.000 el 2008, és a
dir més de quatre milions d’im-
migrants. Els motius d’aquest
increment són molts i variats,
principalment a causa del des-
envolupament econòmic del
nostre país en els últims anys,
però també influeixen altres
factors com ara el nivell de vida
més accessible que el d’altres
països europeus, el clima, la si-
tuació geogràfica, l’idioma, el
turisme, etc.
Però la societat espanyola està
capacitada per a conviure amb
tan gran nombre d’immi-
grants? Creiem en la integració
d’aquests immigrants? Què
passarà en el futur amb aquest

fenomen? Són sols algunes pre-
guntes freqüents que tots hi
fem.
Un concepte clau i importantís-
sim relacionat amb la immigra-
ció és la integració. La integra-
ció es pot definir com “un pro-
cés dinàmic, continu i de doble
sentit, de compromís recíproc
entre immigrants i residents,
basat en drets i obligacions
mutus” (definició del Consell
d’Europa). És a dir, la integra-
ció ha de ser entesa des de dife-
rents perspectives, per part
dels immigrants, que s’han d’a-
daptar a la nostra societat en
igualtat de condicions, drets,
obligacions i oportunitats, i per
part de la societat receptora,
que ha d’acceptar i facilitar
aquest procés. Si no es pro-
dueix aquest compromís recí-
proc per les dues parts, no po-
dem parlar d’una integració
real.
És difícil prevenir allò que pas-
sarà en el futur. Diversos estu-
dis afirmen que les xifres aug-
mentaran i que en pocs anys un
de cada quatre habitants a
Espanya serà immigrant. Què
podem fer davant aquesta si-
tuació?
És necessari trencar amb
aquesta idea negativa i simplis-
ta sobre la immigració. Hem de
deixar els prejudicis i estigmes
a una banda, evitar les genera-
litzacions i acceptar la nova re-
alitat. La immigració ha de ser
tractada amb un plantejament
de caràcter holístic, és a dir te-
nint en compte tots els punts
de vista i mirar més enllà de les
idees preconcebudes i dels nos-
tres propis interessos, hem de
crear empatia i posar-nos en el
lloc de l’altre. Majoritàriament
els immigrants vénen buscant
noves oportunitats amb la fina-
litat d’aconseguir una vida mi-
llor que la que tindrien en el
seu país, un futur millor per a
ells i les seues famílies. La si-
tuació de canviar de país no re-
sulta gens fàcil, és un canvi
molt important en les seues vi-
des i molts moren en l’intent.
Els immigrants han d’integrar-
se en la societat i nosaltres els
autòctons facilitar-los el camí.
Hem d’aprendre a conviure
tots junts, amb els mateixos
drets i obligacions, i amb l’ob-
jectiu d’aconseguir una societat
més justa, solidària i igualità-
ria. Hem de fer un esforç tots:
els immigrants, la ciutadania
en general, els polítics, els mit-
jans de comunicació, etc. Anem
junts en el mateix vaixell, l’únic
que hem d’aconseguir és remar
tots en el mateix sentit.

Roberto Benavent Llopis,
estudiant de Treball Social
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