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1 Activitat de la Unitat d’Igualtat 

 

1.1 Implementació i seguiment del II Pla d’Igualtat 

 Implementació del II Pla d’Igualtat (2013-2017): a través de les activitats que 
desenvolupa la Unitat d’Igualtat. 

 Seguiment del II Pla d’Igualtat (2013-2017): elaboració d’un informe de 
seguiment on es poden consultar els indicadors de cada acció amb informació 
detallada sobre el grau de compliment dels objectius plantejats.   

 

1.2 Convocatòria de premis i ajudes 

 Convocatòria d'ajudes per a impulsar la igualtat de dones i homes a la 
Universitat de València (2017):  

Ajudes atorgades per la realització de les següents activitats i projectes:  

 AGUADO BLOISE, TERESA EMPAR Dones en món d'homes: la segregasió 
horitzontal laboral, una mirada a ls sectors masculinitzats 

 AURA TORTOSA, J. EMILI L'incendi i la paraula 

 BOTELLA NICOLÁS, ANA MARIA Jornada: Dones, Música i Educació 

 CARDONA RUBERT, M. BELÉN Jornada de estudio sobre discriminación por 
edad de la mujer en el mundo del trabajo 

 CERVER,ELVIRA //YAGÜE ROSA M. Jornada Dona i Esport en l'àmbit de 
l'economia, l'empresa i el turisme 

 DEVIS DEVIS, JOSE IV Simposium internacional de primavera 
"Educación Física y justicia social: poblaciones vulneradas" 

 GARCIA MARTINEZ, PASCUALA Las chicas también vivimos las ciencias en la 
universidad 

 GONZALEZ ALFARO, M. VICENTA Ada lovelace Day 

 GONZÁLEZ BEJAR, MARIA Jornada de la mujer investigadora 

 LILA, MARISOL I Jornada Internacional en prevención e intervención en 
violencia de género a través del trabajo con el agresor 

 MARTINEZ VIDAL, FERNANDO FERIA Concurso EXPERIMENTA de Física i 
Teconologia 

 MATEU BLASCO, SANTIAGO Jornada de reflexió i acció sobre el paper de 
la dona dins del sindicat 

 MIFSUT HERRERA, CARMEN Jornades sobre les violències contra les 
dones 2017 (2 tallers) 

 MIÑARRO, JOSÉ Adicción y mujeres: olvidadas e invisibles 

 MONRÓS GASPAR, LAURA Women in the nineteenth century 

 MORIANA MATEO, GABRIELA Jornada de la inauguración del máster 

 OROZCO KÖHLER, TERESA Editatona Mujeres en Arqueologuía 2017 
Wikimaratón 
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 PEREZ CARBONELL, AMPARO La dona en el Melodrama: Imatge d'ahir i de 
hui 

 PLA MILAN, MARIA CRUZ Taller/Xarrada/Conferència 

 POZO, BEGOÑA "Se dice poeta" 

 ROIG BERENGUER, ROSA M. S'ha aconseguit la paritat política 

 SANFELIU GIMENO, LUZ VI Jornadas de Coeducación 

 SANUS VICTORIA, LUCIA Mesa Redonda: Mujeres y Matemáticas: 
Pasado, Presente y Futuro 

 SEVILLA PAVÓN, ANA III Jornada de Educación multidisciplinar para la 
igualdad de género: perpectivas sociales, filológicas, artísticas y ambientales. 

 VERDEGUER, INMA A l'ombra de un lleó 

 Convocatòria d’ajudes a associacions i col·lectius d’estudiants de la 
Universitat de València per a la Setmana per la Igualtat 2017 en col·laboració 
amb el delegat del rector per a estudiants i el Servei d’Informació i 
Dinamització dels Estudiants (Sedi).  

Ajudes atorgades als següents projectes i associacions: 

 Col·lectiu d'Estudiants Projecte per la dona treballadora Anticapitalistes de 

Tarongers 

 Associació d'Estudiants Març per la igualtat, igualtat tot l'any - SAÓ-UV 

 Psicólogos sin Fronteras Mujeres (in)visibles: equidad de género para un mundo 
sostenible 

 Col·lectiu d'estudiants de la Coma. Les nostres experiències com a dones. 
Fotografies de les nostres realitats. 

 PSIMA Jornadas sobre la igualdad. "Las mujeres en situación de conflictos 
sociopolíticos y armados" 8 de marzo. Día de la Mujer 2017. 

 Pangaea Joves Investigadors. . Associació de Festival per la Igualtat  

 Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA)  Projecte març per la igualtat  

 Associació Valenciana d'Estudiants de Medicina(AVEM). Actividades para la 
promoción de la igualdad  

  Transform-acció La construcción de la subjetividad a través de la imagen. Ruptura 
de los Mass Media estereotipos y vanguardias feministas. (2aedición) 

 Junior Empresa YoungnitY lgualdad y sexualidad: papel del ciudadano/a y del 
psicólogo/a, y avances legislatives 

 

 Lliurament al III Premi “Olga Quiñones Fernández” als millors TFM i TFG. A 
l’acte de celebració del 8 de Març de 2017 

 Convocatòria del IV Premi “Olga Quiñones Fernández” als millors TFM i TFG. 
25 de novembre de 2017. 

 Lliurament premis del Concurs de Fotografia ConCIENCIA’t. Campus de 
Burjassot  
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 Lliurament premis del Concurs de Microrelats audiovisuals “Tu no me la 
pegues!”  Saló de Graus de la Facultat de Filologia  

 

1.3 Formació  

 
 Tallers presencials dirigits a estudiantes i estudiants. Gratuïts. 6 hores de 

durada. En col·laboració amb el Sedi. La Nau dels Estudiants - Edició març/abril 
2017. 
 

- La màgia del feminisme i altres il·lusions 
 
Al llarg de l’historia de la humanitat el paper de la dona als diferents àmbits 
culturals, creatius o científics ha patit del mal de l’oblit.  En moltes ocasions 
les persones que han fet de cronistes de la història han obviat a dones que 
foren grans pintores, escriptores i fins i tot científiques.  Aquest taller pretén 
posar de manifest com aquesta situació finalment es tradueix en un signe 
més de desigualtat entre els dos gèneres. 
 
El taller està impartit per Trinidad Moreno Cobos, Llicenciada en Ciències 
Biològiques i Màster en Gènere i Polítiques d’igualtat per la Universitat de 
València, especialitzada en la participació de les dones a la cultura. 
 
Taller per aprendre a analitzar des de la perspectiva de gènere a detectar i 
tenir una mirada crítica i feminista a tot allò que ens envolta. A la segona 
part d’aquest taller, es farà un recorregut per la participació de les dones en 
diversos àmbits culturals i creatius, analitzant quantitativament i 
qualitativament la seua presència, perquè aquest un espai simbòlic que 
determina la identitat de les persones, les seues relacions i els seus referents 
futurs, i perquè la seua escassa visibilitat intencionada suposa violència 
simbòlica cap a les dones. 
 
Dimarts 28/03 a l’aula 15.  Dijous 30/03 a l’aula B7.  

 
 

-  Amor no m’estimes tant, estima’m millor 
 
Sexe i gènere, rols i estereotips. El sexisme en el llenguatge. Desigualtats de 
sexe que persisteixen. ¿Estimem igual xics i xiques? Hem de construir 
relacions afectives des de la igualtat i per la no violència: estimem millor. 
 
Taller impartit per Maria Cruz Pla Milán, professora del Departament de 
Psicologia Evolutiva i de l’Educacio dela Universitat de València. 
 
El taller, eminentment participatiu mitjançant dinàmiques grupals, tindrà els 
següents continguts:  En què consisteix el sistema sexe-gènere i com es 
construeixen les diferències i el sexisme. S’analitzarà com és la socialització 
emocional d’homes i dones, els rols i estereotips basats en el gènere.  La 
segona part del taller abordarà els mites sobre l’amor romàntic, com es 
transfereixen en els productes culturals (música, cine, novel·la romàntica), i 
quina relació tenen en el manteniment de relacions amoroses desiguals i 
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violentes. Es conclou amb la construcció d’ un model amorós basat en els 
bons tractes. 
 
Dilluns 3/04 a l’aula B2. Dimecres 5/04 a l’aula B7. 
 

 De la Paradoxa de la desigualtat al miratge de la igualtat. Curs online sobre 
Polítiques d’Igualtat en la Universitat de València. Impartit per Pau Serrano, 
tècnica de la Unitat d’Igualtat. 30 hores. Formació contínua PAS/PDI  
 

 Prevenció de la violència de gènere. Impartit per la psicòloga Coto Talens. 20 
hores. Formació contínua PAS/PDI 
 

 Inclusió de l'anàlisi de gènere a la investigació científica, Impartit per la 
catedràtica en Sociologia Capitolina Díaz. 24 hores 
 

 CURSOS DE FORMACIÓ A DEMANDA 
o Las relaciones respetuosas entre mujeres y hombres: el Código de Conducta 

y Buenas Prácticas en la Universitat de València. 26, 27 y 29 de juny  17 

hores  
 

o Llenguatge administratiu igualitari. Dies: 6, 7 i 13 de novembre. 15 hores  

1.4 Activitats institucionals 

 

 Acte d’investidura com a Doctora ‘Honoris causa’ a la prof. María Jesús 
Esteban Galarza. 17 de maig de 2017. 

 Acte d’investidura com a Doctora ‘Honoris causa’ a la prof. Jocelyn Bell 
Burnell. 10 de novembre de 2017.  

 

 Acte acadèmic de Lliurament de la Medalla de la Universitat de València, a la 
Profa. Dra. Celia Amorós Puente . 10 de març de 2017 

 Acte acadèmic de Lliurament de la Medalla de la Universitat de València, a la 
Profa. Dra. Carmen Alborch Bataller  23 d’octubre de 2017 

 Acte acadèmic de Lliurament de la Medalla de la Universitat de València, a la 
pintora Antonia Mir Chust . 1 de desembre de 2017 

 

1.5 Convenis, col·laboracions i encàrrecs 

 La Unitat d’Igualtat ha establert un conveni de pràctiques amb el Departament de 
Sociologia i Antropologia Social. Enrique Ruiz Gros i Marta ha realitzar les seues 
pràctiques en la Unitat d’igualtat des de febrer de 2017 fins maig de 2017. 

 La Unitat d’Igualtat ha establert un conveni de pràctiques amb la Facultat de Dret 
perquè, Marta Marco, alumna del Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració 
Pública. realitze les seues pràctiques en la Unitat d’igualtat des de setembre de 
2017 fins gener de 2018. 
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 Encàrrec intern de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València amb els  
Departaments de Dret Administratiu i Processal i Dret Penal  de la Facultat de Dret 
de la Universitat de València amb l’objecte d’elaborar un protocol per a detectar, 
prevenir i sancionar les agressions sexuals en la Universitat de València.  

 Acord entre el Vicerector de Cultura i Igualtat, la Unitat d’Igualtat i el Departament 
de Sociologia i Antropologia Social de la UV, per a la realització del projecte “Estudi 
sobre conciliació de la vida familiar i professional dels persones que treballen a la 
Universitat de València”. 

  

2 Activitat de l’Observatori 

 

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 els diagnòstics previs. 
Durant el curs 2015-2016 s’han realitzat les següents activitats: 
 

 Actualització dels Indicadors d’Igualtat de l’Observatori 
 
S’han recollit i analitzat dades estadístiques que actualitzen i amplien els 
diagnòstics de la situació de dones i homes a la Universitat de València elaborats 
per als dos Plans d’Igualtat existents.  
 

 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. 
 

 Elaboració d’informes per als projectes que es presenten a les Subvencions 
per a l’organització i difusió de congressos de la Generalitat Valenciana 
 
Per tal de complir en el que estableixen les bases de les noves normatives de 
subvencions, des de la Unitat d’Igualtat supervisem els projectes per tal de garantir 
la paritat en els comitès científics o justificar la seua excepcionalitat. 
 

 Seguiment i avaluació del II Pla d’Igualtat 
 

Hem realitzat el seguiment de totes les accions previstes en el II Pla d’Igualtat, que finalitza 
amb l’any 2017. Hem tingut cura d'aconseguir quantificar amb indicadors sobre la situació 
actual (i si pot ser anterior) per poder determinar fins a quin punt les accions realitzades 
estan contribuint al compliment dels objectius plantejats al II Pla d’Igualtat. 
 

 Grups de treball per al III Pla d’Igualtat 
 
Hem preparat material per tal d’encetar els grups de treball que es constituiran per a cada 
un dels quatre eixos del futur III Pla d’Igualtat. Des de l’Observatori s’ha treballat per a que 
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cada un dels eixos  tinga material documental per poder començar a treballar en noves 
propostes i mesures de cara al nou Pla. Aquest material són: informes amb indicadors de 
la situació actual, normativa corresponent, regulació existents en altres universitats, guies 
d’interés, i un resum d’incidències detectades en matèria de conciliació i violència de 
gènere. 

 
 Coordinació de les Comissions d’Igualtat dels centres 

Les comissions d’igualtat dels centres de la Universitat de València es creen per al millor 
acompliment de les finalitats de la nostra institució universitària vinculades amb la 
consecució dels valors d’igualtat establerts en els seus Estatuts.  

Les comissions d’igualtat dels 18 centres de la UV, així com a Serveis Centrals i Generals, 
actuen com a assessores del centre respectiu a través del deganat o la direcció i com a 
òrgan de col·laboració amb la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València en totes les 
matèries referides a igualtat de gènere. 

- Reunions de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de la UV (CPIUV). 

 

 27 de febrer 2017: activitats del mes de març per la igualtat, informe de la 
Unitat d’Igualtat, codi de conducta i bones pràctiques, conformació equip de 
treball per al III Pla, nou enfocament del Premi Olimpia Arozena. 

 31 d’octubre 2017: calendari d’activitats del mes de novembre, III Pla 
d’Igualtat i situació del diagnòstic del II Pla, nou Protocol per a la Prevenció 
Detecció i Actuació davant les agressions masclistes 

 

- Reunions als tres Campus de la Universitat amb les persones que formen 

part de les Comissions d’Igualtat de Centres 

 

 Mes de Febrer: 1 de febrer a Blasco Ibáñez, 2 de febrer a Burjassot i 1 de 
febrer a Tarongers. Temes tractats: Transversalitat en la docència, activitats 
en torn al 8 de març, coordinació per campus, ajudes  convocades des de la 
Unitat d’Igualtat.   

 

 

3. Activitats en col·laboració amb altres entitats o serveis 

 

3.1.  En col·laboració amb l’Aula de Cinema de la Universitat de València 

Cicle cinematogràfic Març per la Igualtat 2017. 'Escriptores, inconformistes i incompreses' 
Col·legi major Rector Peset. 18:00 hores  

- 'Las hermanas Brontë' (Les soeurs Brontë, 1979) 

-  Yo, la peor de todas' (María Luisa Bemberg, 1990) 

- 'Iris' (Richard Eyre, 2001), 

Cicle cinematogràfic Març per la Igualtat 2017. 'Dones en la docència' . Palau de Cerveró.  

- 'El milagro de Anna Sullivan" (Arthur Penn, 1962).   

- La professora de historia (2014) 

- 'Música del corazón' (1999) 
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- 'Ni uno menos' (Zhang Yimou, 1999) 

3.2 En col·laboració amb l’Aula de Música de la Universitat de València 

Dimecres, 22 de març: 19:00 h. Concert: A cau d´orella. Capella de la Sapiència. La Nau, 
Centre Cultural. 

Dimecres 11 d’octubre 19:30 hores: Dones en la música. DUO AUSTRAL: Luciana 
Fernunson, flauta i Miguel Pérez Perelló, guitarra. Capella de la Sapiència. La Nau Centre 
Cultural. 

 

3.3 En col·laboració amb l’Aula de Teatre de la Universitat de València 

 
Amb el Grup de Teatre Assaig, la realització del vídeo “Codi de conducta i bones 
pràctiques a la UV” 

 

3.4 En col·laboració amb el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València 

 

3.4.1 Exposicions 

 

SENSE ELLES NO HI HA FUTUR (Metges sense fronteres) Centre Cultural La Nau, 
Claustre 30/10/17 - 20/11/17 

 

3.4.2 Debats “La Nau de la Igualtat” 
 
La Unitat d’Igualtat llança un cicle de debats igualitaris al Centre Cultural La Nau, amb 
els quals s'espera contribuir a consolidar una cultura d'igualtat a la Universitat de 
València, vinculat al tercer dels eixos del II Pla d'Igualtat (2013-2017: “Creació d'una 
cultura d'Igualtat”). Aquesta activitat, que tindrà caràcter periòdic i variable, vol 
contribuir a sensibilitzar i difondre entre la comunitat universitària, i també entre la 
societat en general, les polítiques d'igualtat promogudes per la Unitat d’Igualtat de la 
Universitat de València. 
 
Entre els objectius perseguits amb els debats de “La  Nau de la Igualtat”  el fet de 
polemitzar sobre els elements de debat claus en el pensament feminista, amb la 
finalitat d'avançar per aconseguir posicions més consensuades que afavorisquen la 
lluita i les conquestes socials en matèria d'igualtat. Les taules de debat són sens dubte 
un marc idoni per fomentar la reflexió i el diàleg.  
 
Prostitució i capitalisme global. 28 de setembre de 2017, a les 18:30 hores. 
Intervenen: Rosa Cobo, professora de la Universidad de A Coruña i directora del 
Centre d’estudis de Gènere i Feministes i autora dels llibres Hacia una nueva política 
sexual. Las mujeres ante la reacción patriarcal i La prostitución en el corazón del 
capitalisme. Presenta: Ángela Escribano, experta en igualtat i docent especialitzada en 
violència de gènere. Modera: Violeta Tena, periodista  
 
La custodia compartida imposada: un camí cap a la corresponsabilitat o una 
extensió de la violència de gènere? 18 de maig de 2017, a les 18:30 hores.  
Intervenen: Herminia Royo García, advocada. Portaveu de l'Associació de Dones 

http://www.uv.es/uvweb/cultura/ca/exposicions/presentacio-/exposicions-preparacio/sense-elles-no-hi-ha-futur-1285866236311/Activitat.html?id=1286019970862
http://www.uv.es/uvweb/cultura/ca/exposicions/presentacio-/exposicions-preparacio/sense-elles-no-hi-ha-futur-1285866236311/Activitat.html?id=1286019970862
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Separades i Divorciades. Maria Josep Ortega Requena, diputada de Compromís a Les 
Corts Valencianes i alcaldessa de Carlet. Portaveu de la Comissió d'Igualtat de Gènere i 
LGTBI a les Corts. Modera: Julia Ruiz Martínez, periodista. 
 
“Reflexions feministes sobre la maternitat” Dijous 23 de febrer de 2017, a les 18:30 
hores.  Intervenen: Ana Marrades Puig. Professora de Dret Constitucional de la 
Universitat de València, Sara Jort Povea. Psicóloga i psicoterapeuta Gestalt per 
l´Institut Francès de Gestalt Terapia, Maria Lozano Estivales. Professora del 
departament d´Educació de la Universitat Jaume I i Patricia Merino Murga. Ha cursat 
estudis de Belles Arts, Traducció i Antropologia en diverses universitats i Màster en 
Estudis Feministes per la Universidad Complutense de Madrid.  Modera: Berta Chulvi 
Ferriols. Periodista i doctora en Psicologia Social. 
 
3.4.3. Cicle “Dones i Literatura” en col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua. Aula Magna del Centre Cultural La Nau. 
- 11 GENER: Mónica Oltra. Del silenci a la paraula. 
- 1 FEBRER: Julia Sevilla. (Universitat de València). Les Constituents. Presència i 

participació de les dones en la legislatura constitucional. 
- 1 MARÇ: Josepa Cortés Escrivà. (Universitat de València). Lectures i ús de 

l'escriptura en la vida quotidiana de les dones medievals i renaixentistes. 
- 5 ABRIL: Julia Benavent. (Universitat de València). L'educació de les dones al 

segle XVI. 
- MAIG: Isabel Morant. (Universitat de València). En defensa del talento de las 

mujeres. Literatura e Ilustración. 
- JUNY: Carmen Alfaro. (Universitat de València). La imagen de la mujer 

grecorromana a través de la novela helenística: un anàlisis sociológico de las 
heroínas y de sus lectoras. 

- 13 SETEMBRE: Ana Aguado. (Universitat de València). La República de les 
ciutadanes: dones, ciutadania i identitats de gènere a la Segona República. 

- OCTUBRE: Capitolina Díaz. (Universitat de València). Las mujeres en la ciencia 
 ficción: la utopía feminista. 

- NOVEMBRE: Emilia Serra. (Universitat de València). La literatura escrita per 
dones. 

- 13 DESEMBRE: Carmen Agulló. (Universitat de València). L’educació de la dona 
en el franquisme 

 

3.5 En col·laboració amb el Màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat 

Sessió de Benvinguda del Màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat. Conferència de Yayo 
Herrero. 27 de setembre. Centre Cultural La Nau. Aules Seminari. 

 

3.6  En col·laboració amb el Màster en Dret i Violència de Gènere 

Conferència. Acoso en la universidad: ¿Necesidad o amenaza? Ponente: Miguel Lorente 
Acosta. Profesor Titular de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada. 
Director de la Unidad de Igualdad. Ex delegado del Gobierno contra la violencia de Género. 
Col-legi Major Rector Peset. Dijous, 23 de març: 19 h. 

Jornada Mujeres Juezas. Análisis de la Administración de Justicia desde la perspectiva de 
género. Organizan: Elena Martínez García (Centro de Estudios Multidisciplinares en 
Violencia de Género), Lucía Avilés (Asociación de Mujeres Juezas) y la Unidad de Igualdad 
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de la Universidad de Valencia. Col-legi Major Rector Peset. Divendres, 24 de març: 9:00-
14:00 h. 

 
3.7 En col·laboració amb altres entitats 

o Amb el Cercle Feminista per la Igualtat:  

Conferència de l’artista visual i activista Yolanda Domínguez, “Cambiar la imagen 
para cambiar el mundo”  Dimarts 31 de gener a les 19 hores. Sala de la Muralla —
Col·legi Major Rector Peset 
 
Conferència de Marcela Lagarde “El feminismo en la Constitución de la Ciudad de 
México”  Dimarts 31 d’octubre a les 18,30 hores. Paranimf —La Nau Centre 
Cultural 

 

o Amb l’Associació Coeducació  

La Unitat d’Igualtat ha estat una de les entitats finançadores de l’última edició del 
certamen Curtmetratges per la Igualtat. Està organitzat per l’Associació per la 
Coeducació –amb el suport de l’IVAC, la Unitat d’Igualtat de la Universitat de 
València i Cine Violeta .  

Divendres 10 de  novembre: 18: 00 hores: Curtmetratges per la Igualtat: Projecció 
de “16 Semanas” i Presentació del DVD a càrrec de María Such, Paqui Méndez i 
Amparo Mañés. Col·loqui posterior amb Gemma Fabregat sobre Conciliació i 
Corresponsabilitat. Aula Magna. La Nau Centre Cultural. 

 

o Amb el Festival Internacional de Migmetratges “La Cabina” 

Dijous 23 de novembre: 20.00  hores: Passe del migmetratge Fifty Rupees only i 
col·loqui amb la seua directora Nagore Eceiza (dins del Festival Internacional de 
Migmetratges La Cabina) Centre Cultural La Nau. Aula Magna. Organitza: Unitat 
d’Igualtat  

o Amb Metges Sense Fronteres 

 Exposició “Sense elles no hi ha futur”. Claustre de La Nau del 31/10/17 fins 
al 20/11/17 

 Taula redona “Sense elles no hi ha futur” amb les intervencions d’una 
matrona i una metgessa. Modera: Ana Mª Sánchez, professora de la Facultat 
d’Infermeria i Podologia de la UV. Integrant de la Comissió de Polítiques 
d’Igualtat de la UV.  Paranimf La Nau Centre Cultural. 15 de novembre 

 Taula redona: Les dones a les guerres; les gran oblidades. Amb les 
intervencions d’una matrona i una metgessa de MSF, i les professores 
Raquel Vanyó i Carmen Miguel. Aula Magna.  La Nau, Centre Cultural. 30 de 
març  

 

o 40 Anys de les Jornades Feministes al País Valencià  

 La Universitat de València ha acollit del 23 al 29 d’octubre les activitats per 
a commemorar el 40 aniversari de les Primeres Jornades Feministes al País 
Valencià. El programa, que comprenia propostes formatives i lúdiques al 
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voltant del feminisme, es desenvolupà en diferents espais de la institució 
acadèmica. L’acte d’inauguració així com la gestió dels espais va estar 
coordinat per la Unitat d’Igualtat. 

 

4 Actes institucionals propis 

 

4.0. Concentracions a les portes de l’edifici de La Nau i aturada tècnica de 5 minuts de tot 
el personal que treballa i estudia, per mostrar el rebuig a la violència masclista cada cop 
que hi ha un assassinat.   

4.1 Activitats al voltat de la VI Setmana per la Igualtat “Març per la Igualtat”  

 Dilluns, 6 de febrer: Exposició. Huellas de mujeres geniales. Facultat de Geografia i 
Historia.  

 Dimarts, 7 de febrer: Dia Internacional Dona i Xiqueta en la ciència. Campus de 
Burjassot-Paterna. 

 Dimecres, 8 de febrer:Dia Internacional Dona i Xiqueta en la ciència.Campus de 
Burjassot-Paterna. 

 Dijous, 9 de febrer: 19.30 h. Conferència mujer Mundial Ironman: Cicle “Huellas de 
mujeres geniales”. Saló de Graus de la Facultat de Geografia i Historia.    

 Dilluns, 13 de febrer: 19.00 h. VIII Jornades Feministes Acontracorrent. Humor i 
feminisme. Patricia Sornosa. Saló d´actes de la Facultat de Ciències Socials.    

 Dimarts, 14 de febrer: 19.00 h. VIII Jornades Feministes Acontracorrent. Il-
lustració i feminisme. Feminista ilustrada. Saló d´actes de la Facultat de Ciències 
Socials. 

 Dimecres, 15 de febrer: 19.00 h. VIII Jornades Feministes Acontracorrent. 
LLenguatge i feminisme. Teresa Meana. Saló d´actes de la Facultat de Ciències 
Socials. 

 Dijous, 16 de febrer: 19.00 h. VIII Jornades Feministes Acontracorrent. Música i 
feminisme. La Mare i María Ruiz. Saló d´actes de la Facultat de Ciències Socials. 
20:00 h. Kafeta Feminista. “La Rebel” 

 Dimarts, 21 de febrer: 19.30 h. Conferència: Cicle “Huellas de mujeres geniales” 
amb Mercé Viana. Saló de Graus de la Facultat de Geografia i Historia. 

 Dimecres, 22 de febrer: 9:00-19:00 h. Seminari: 10 anys de la llei d´igualtat. Saló de 
Graus de la Facultat de Geografia i Historia. 9:00-21:00 h. Jornada + sopar “Dones i 
treball. S´avanÇa cap a la igualtat en el món laboral?. Organitzen: Associació Civica 
Valenciana Tirant lo Blanch i Bloc d´Estudiants Agermanats. Col-laboren: Centre 
Maurits Coppieters i CEAR-País Valencià.  Saló de Graus de la Facultat de Geografia 
i Història. 

 Dijous, 23 de febrer: 10:30 h. “Homenaje a la Mujer anónima” a càrrec de Xilo Ibiza. 
Cicle “Huellas de mujeres geniales”. Sala de Juntes de la Facultat de Geografia i 
Historia 
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 Divendres, 24 de febrer: Exposició “Huellas de mujeres geniales”. Facultat de 
Geografia i Historia. 

 Dimecres, 1 de març: 9:30 h. Jornades Feministes. ADR Facultat de Geografia i 
Historia. 19.00 h. Cicle Dones i Literatura. Josepa Cortés. La Nau, Centre Cultural.  

 Investigadores a les aules. Campus de Burjassot-Paterna 

 Dijous, 2 de març: Concert + intervenció artística. Facultat de Ciències Socials. 
18:00 Cicle de cinema “Dones en la docència”: El milagro de Ana Sullivan. (2011) 
Presenta: Dolores Sánchez Durá.Palau de Cerveró.  Organitza: Aula de cinema 

 Dimarts, 7 de març: 18:00 h. Cicle de cinema “Escriptores, inconformistes i 
incompreses”: Las Hermanas Brontë.(1979) Presenta: Begoña Pozo. Col-legi Major 
Rector Peset. Organitza: Aula de cinema. 18:30 Acte institucional 8 de Març. 
Conferència: “Lo romántico es político: otras formas de quererse son posibles”  
Coral Herrera.  Clara Andrés (Cantautora). LLiurament Premis Olga Quiñones. 
Paranimf. La Nau, Centre Cultural. 

 Dimecres, 8 de març: 10.00 h Jornada Facultat Economia. Conferencia: Paz Jordán. 
19:30-21:00 h.  Antigona. Komos Compañía Teatral. Sala Matilde Salvador. La Nau, 
Centre Cultural.  

 Dijous, 9 de març: 18:00 h. Cicle de cinema “Dones en la docència”: La profesora de 
historia. (2014). Palau de Cerveró.  Organitza: Aula de cinema 

 Divendres, 10 de març: 12:00 h Acte d´entrega de la medalla de la UV a Celia 
Amorós. Paranimf. La Nau, Centre Cultural 

 Dimarts, 14 de març: 15:30-19:30 h. III Jornada Igualtat i Organitzacions. Facultat 
de Ciències Socials 

 Dimarts, 21 de març: 18:00 h. Cicle de cinema “Escriptores, inconformistes i 
incompreses”: Yo, la peor de todas. (1990). Palau de Cerveró.  Organitza: Aula de 
cinema 

 Dimecres, 22 de març: 19:00 h. Concert: A cau d´orella. Capella de la Sapiència. La 
Nau, Centre Cultural. 

 Dijous, 23 de març: 18:00 h. Cicle de cinema “Dones en la docència”: Música del 
corazón. (1999). Palau de Cerveró.  Organitza: Aula de cinema. 19 h. Conferència. 
Acoso en la universidad: ¿Necesidad o amenaza? Ponente: Miguel Lorente Acosta. 
Profesor Titular de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada. 
Director de la Unidad de Igualdad. Ex delegado del Gobierno contra la violencia de 
Género. Col-legi Major Rector Peset. 

 Divendres, 24 de març: 9:00-14:00 h. Jornada Mujeres Juezas. Análisis de la 
Administración de Justicia desde la perspectiva de género. Organizan: Elena 
Martínez García (Centro de Estudios Multidisciplinares en Violencia de Género), 
Lucía Avilés (Asociación de Mujeres Juezas) y la Unidad de Igualdad de la 
Universidad de Valencia. Col-legi Major Rector Peset 
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 Dimarts, 28 de març: 18:00 h. Cicle de cinema “Escriptores, inconformistes i 
incompreses”: Papusza. (2013). Col-legi Major Rector Peset.  Organitza: Aula de 
cinema 

 Dijous, 30 de març: 18:00 h. Cicle de cinema “Dones en la docència”: Ni uno menos. 
(1999). Palau de Cerveró.  Organitza: Aula de cinema. 19:00 h. Taula redona: Les 
dones a les guerres; les gran oblidades. Amb MSF. Raquel Vanyó, Carmen Miguel. 
Aula Magna.  La Nau, Centre Cultural. 

 Divendres, 31 de març: 9:00-14:00 h. Jornada sobre cinema, censura i traducció. 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. 

 Dilluns, 3 d´abril: Jornada sobre “Dones i Esport”. Facultat d´Economia. 

 Dimecres, 5 d´abril: 19:00 h. Cicle Dones i Literatura. Julia Benavent. La Nau, 
Centre Cultural.  

 

4.2 Activitats al voltant del 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de 
la violència contra les dones 

 Del 2 d’octubre al 17 de desembre de 2017: Exposició “Tests Psicològics a Espanya 
1920-1970”.  La Facultat de Psicologia acull l'exposició organitzada per la 
Universidad Complutense de Madrid sobre tests psicològics a Espanya (1920-
1970). En ella es poden descobrir com molts dels noms dels test porten darrere a 
dones, invisibilitzades també. Hall. Facultat de Psicologia 

 Dimarts 10 d’octubre de 2017: 13:00 hores. Conferència: Mujeres, fronteras y 
globalización a càrrec de María Teresa Fernández de la Vega i comptarà amb les 
intervencions del rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, i del 
vicerector de Cultura i Igualtat, Antonio Ariño. Aula Magna. La Nau Centre Cultural 

 15:00 hores: Jornada Ada Lovelace.  L'activitat es centra en la presentació 
d'experiències professionals a diferents nivells mostrant els principals reptes, 
inconvenients, assoliments, avantatges…, que troben les dones en el seu 
acompliment professional, en un format de proximitat que facilite l'intercanvi 
d'opinions amb els i les assistents. Hi participen: - Mayte Bacete. Directora de 
MaxLinear Hispania; - Inés Picazo. Cap de Medi ambient. Saggas, - Silvia Quesada. 
Consultant en Mercadona. Indra.  Saló de Graus Joan Pelechano de l' ETSE-UV 

 Dimecres 11 d’octubre de 2017: 19:00 hores. Conferència: Educar en igualtat?  a 
càrrec de la Dra. Helena Rausell Guillot.  19:30 hores: Dones en la música. DUO 
AUSTRAL: Luciana Fernunson, flauta i Miguel Pérez Perelló, guitarra. Capella de la 
Sapiència. La Nau Centre Cultural. Organitza: Aula de Música i Unitat d’Igualtat 

 Dilluns 23 d’octubre de 2017: 13:00 hores. Acte de lliurament de la Medalla de la 
Universitat de València a Carmen Alborch. Paranimf de la Universitat de València. 
La Nau Centre Cultural 

 De Dilluns 23 d’octubre a diumenge 29 d’octubre de 2017: 40 anys de les Jornades 
Feministes al País Valencià. Diversos espais de la Universitat de València. 
Inauguració, dijous 26 d’octubre al Paranimf. 
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 Dimarts 31 d’octubre de 2017: 18:30 hores. Conferencia “El feminismo en la 
Constitución de la Ciudad de México” a càrrec de Marcela Lagarde. Presenta: 
Carmen Alborch. Modera: Antonio Ariño. Paranimf de la Universitat de València. La 
Nau Centre Cultural. Organitza: Cercle Feminista i Unitat d’Igualtat de la UV 

 Exposició. SENSE ELLES NO HI HA FUTUR. Roda de premsa i Inauguració 2 de 
novembre. Una exposició de l’ONG “Metges Sense Fronteres” que estarà en el 
Claustre de La Nau del 31/10/17 fins al 20/11/17 Claustre. Centre Cultural La Nau 

 Dimecres 8 de  novembre: 19:00 hores. La literatura escrita per dones, amb Emilia 
Serra, Cicle “Dona i Literatura”. Aula Magna. La Nau Centre Cultural. Organitza: 
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Unitat d’Igualtat. Universitat de València 

 Dijous 9 de  novembre: 12:30 hores. Conferència: "Marie Curie, una gran figura de 
la ciencia que ha pasado a la  historia, hubo otras?" a càrrec de la professora Berta 
Rubio. Saló d'Actes de la Biblioteca de Ciències "Eduard Boscà". Campus de 
Burjassot. Organitza: IFIC- Institiuto de Física Corpuscular-UV. 18:00 hores: Taller: 
"Cultura Sexista i violència masclista" amb Yanira Hermida. Saló de Graus Facultat 
de de Psicologia. Organitza: CGT 

 Divendres 10 de  novembre: 11:00 hores. Acte de lliurament del Doctorat Honoris 
Causa a Jocelyn Bell Burnell. Paranimf. Centre Cultural La Nau. 18: 00 hores: 
Curtmetratges per la Igualtat: Projecció de “16 Semanas” i Presentació del DVD a 
càrrec de María Such, Paqui Méndez i Amparo Mañés. Col·loqui posterior amb 
Gemma Fabregat sobre Conciliació i Corresponsabilitat. Aula Magna. La Nau Centre 
Cultural. 

 

 Dimarts 14 de novembre: 9:00 hores. 10 anys de la Llei d’Igualtat: S’ha aconseguit 
la paritat política? Conferència: Desenvolupament i aplicación legal de la llei 
d’igualtat en l’àmbit polític a càrrec d’Asun Ventura. Universitat Jaume I. Taula 
rodona: les dones en el congrés dels diputats amb Marta Martín (Ciutadans), Elena 
Bastidas Bono (PP), Ana Botella Gómez (PSOE) P: Marta Sorlí (Compromís). 
Modera: Ana Marrades, professora de Dret Constitucional. Presentació: Rosa Roig, 
professora de Ciències polítiques. Conferència: La paritat política a càrrec de pablo 
Oñate, catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de València. Conferència: 
Responsabilitats de les dones polítiques: representació qualitativa, amb Margarita 
Soler, professora de Dret Constitucional de la Universitat de València. Taula 
rodona: Dones alcaldesses. Amb la participació d’Elvira García– Alcaldessa Alaquàs 
PSPV, - Raquel Tamarit – Alcaldessa Sueca Compromís, - Susana Marqués– 
Alcaldessa Benicàssim PP, - Ma José Llopís –Candidata Alcaldia Alzira Ciutadans, - 
Moderadora: Julia Ruiz, periodista Levante. Presentació: Vicenta Tasa, professora 
de Dret Constitucional. Saló d’actes del departament de Dret Constitucional. 
Universitat de València  

 Dimecres 15  de novembre: 11:30 hores. VI Jornades de Coeducació: La igualtat 
també s’aprèn: Pensar i educar des de la perspectiva de gènere. ¿Quins espais 
ocupen i volen ocupar les dones en la construcció de la Universitat? Conferència: 
“Més igualtat i més benestar a la universitat”, a càrrec de Capitolina Díaz Martínez, 
catedràtica de Sociologia i Antropologia Social a la Universitat de València. 
Conferència: “Coeducar en entorns formalment igualitaris”, a càrrec d’Esther 
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Barbera Heredia, Catedràtica de Psicologia Bàsica a la Universitat de València.  Saló 
d’actes. Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació 

 19.00  hores: Taula-rodona “Sense elles no hi ha futur” amb les intervencions d’una 
matrona i una metgessa. Modera: Ana Mª Sánchez, professora de la Facultat 
d’Infermeria i Podologia de la UV. Integrant de la Comissió de Polítiques d’Igualtat 
de la UV. Activitat relacionada amb l’exposició de l’ONG “Metges Sense Fronteres”. 
Paranimf La Nau Centre Cultural. Organitza: Unitat d’Igualtat. Universitat de 
València. Metges Sense Fronteres 

 Dijous 16 de  novembre. 16:30 hores. Taller: "Formación de acompañantes a 
victimas" amb Esther Jovani i Albert Clemente. Saló d'Actes de la Facultat de 
Ciències Socials. Organitza: CGT. 18:30 hores: Inauguració de la Càtedra 
d’Economia Feminista. Conferència: Retos de la Economia Feminista a càrrec de 
Lourdes Benería, catedràtica de la Universitat de Cornell. Paranimf La Nau Centre 
Cultural 

 Dilluns 20 de novembre: 18:30 hores. Reflexions al voltant del "Pacte valencià 
contra la violència de gènere i masclista" que es va impulsar des de la GVA Igualtat 
i Polítiques Inclusives. Mónica Oltra, Vicepresidenta i Consellera d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives; ens presentarà i exposarà el Pacte (presentada per Ernest 
Cano, Degà de la Facultat de Ciències Socials). Taula Rodona: Amparo Mañés, 
directora de la Unitat d’Igualtat de la UV; Encarna Canet, professora del 
Departament de Treball Social i Serveis Socials, Beatriu Cardona, Coordinadora de 
l'Àrea de Dones d'Intersindical Valenciana; Pilar Sifre, membre d'ADONA'T, grup 
de dones de Paterna. Saló d'Actes de la Facultat de Ciències Socials 

 Dimecres 22 de novembre: 19:00 hores: Converses als campus dins del programa 
DIVERSITATS: Àlec Casanova, responsable de la Vocalia de Suport Legislatiu al 
col·lectiu Lambda i activista trans, Amets Suess Schwend, membre de l'equip de 
coordinació de la campanya internacional Stop Trans Pathologization (STP), 
investigador i docent de la Escuela Andaluza de Salud Pública, - Juana Ramos 
Cantó, membre del Grup d’Investigació Antropologia, Diversitat i Convivència de la 
Universidad Complutense de Madrid; - Claudia Oviedo, activista trans. Modera: 
Viktor Navarro Fletcher, activista trans. Saló de graus de la Facultat de Psicologia 

 Dijous 23 de novembre: 18.30  hores. Lectura del Manifest institucional. 
Conferència: Un maltratador no es un buen padre. Menores en situación de riesgo 
ante la violencia de género. a càrrec de Marisa Soleto. Fundación Mujeres.  
Convocatòria de la quarta edició del Premi “Olga Quiñones” a Treballs de Fi de 
Grau, Fi de Màster i Doctorat en matèria de igualtat. Termini: de l’1 de novembre 
fins a l’1 de desembre. 20.00  hores: Passe del migmetratge Fifty Rupees only i 
col·loqui amb la seua directora Nagore Eceiza (dins del Festival Internacional de 
Migmetratges La Cabina) Centre Cultural La Nau. Aula Magna. Organitza: Unitat 
d’Igualtat. 19.30  hores: Inauguració de l'exposició "Cartografies 
rebel·lades/revelades" amb la participació d' Ana Navarrete, Carmen Navarrete, 
Lorena Cea i Mujeres Públicas. Sala d’exposicions Manuela Ballester, Facultat de 
Ciències Socials 

 Divendres 24 de novembre: 9.00 hores. “20 años de Estudios de Género en el 
Departamento de Filología Inglesa y Alemana”. Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació. 10.00 hores: Exposició “Dones rellevants en el món de la 
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fisioteràpia”. Hall de la Facultat de Fisioteràpia. 12.00  hores: Concentracions de 
negre, amb llaç violeta i en silenci en els tres campus contra la violència de gènere.  

 Dilluns 27 de novembre: 9.00 hores.  Fòrum internacional “ A l’ombra d’un lleó”. 
Facultat de Ciències Socials. 10.30 hores: La violencia contra la dona: detecció i 
protecció. Sala Manuel Sánchez Ayuso. Facultat d’Economia  

 Dimecres 29 de novembre: 10.00 – 12.00 hores: "Trobada periodística" de 
l'alumnat de Periodisme amb Carmen Alborch. Saló de Graus Enric Valor  de la 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

 Dijous 30 de novembre: 12.30 hores. Jornada sobre violència masclista. Incidència 
política de les dones amb discapacitat dins del Pacte Autonòmic contra la Violència 
de Gènere i Masclista. Facultat de Ciències Socials. Organitzat per la Delegació per 
a la Integració de Persones amb Discapacitat. 16.00 hores: Jornada: Adicción y 
Mujeres: olvidadas e invisibles. Salón de Grados de la Facultad de Psicología.  

 Divendres 1 de desembre: 17.30 hores: feminicidio.net presenta l'informe de 2016. 
Facultat de Ciències Socials 

 

4.3 Acte homenatge a les dones pioneres en el govern dels centres de la Universitat 
de València  

La Universitat de València va realitzar el 23 de maig , un acte d’homenatge a dones 
pioneres en el govern de la Universitat: càrrecs generals de govern (vicerectores, 
secretària general) i càrrecs generals de gestió (vicegerentes). A més, també van rebre un 
merescut homenatge les primeres administradores de centres i les pioneres en serveis 
universitaris. 
 
 
4.4. Commemoració dels 10 anys de creació de la Unitat d’Igualtat  
 

L’antropòloga i feminista mexicana Marcela Lagarde va visita la Universitat de València en 
la commemoració dels 10 anys de la Unitat d’Igualtat Marcela Lagarde de los Ríos (Ciutat 
de Mèxic, 1948), catedràtica de la Universidad Nacional Autónoma de México, antropòloga 
i feminista impartirà una conferència al Paranimf de la Universitat de València el proper 
dimarts 31 d’octubre a les 18.30 hores. Una conferència que es centrarà en el feminisme 
en la Constitució de la ciutat de Mèxic.  

Justament el dimarts 31 d’octubre es compliren 10 anys de la posada en marxa de la Unitat 
d’Igualtat quan el Consell de Govern va aprovar la seua creació amb naturalesa de servei 
de caràcter general per impulsar les polítiques d’igualtat de la Universitat de València.  

En aquell moment, la Universitat de València va estar una de les pioneres a nivell estatal 
en dotar-se d’una estructura administrativa destinada a desenvolupar les polítiques 
d’igualtat en compliment de la Llei orgànica 4/2007, de 12 de abril que afirma: “les 
universitats comptaran entre les seues estructures d'organització amb unitats d'igualtat 
per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el principi d'igualtat entre 
homes i dones”.  
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En el transcurs d’aquests 10 anys, la Unitat d’Igualtat ha depès del vicerector de Cultura i 
Igualtat, Antonio Ariño i l’han dirigit la professora, ja traspassada Olga Quiñones des de la 
seua creació en 2007 fins setembre de 2011, Carmen Tomás fins maig de 2015 i des 
d’aleshores Amparo Mañés. 

5  Relacions institucionals:  

Assistència a actes institucionals, jornades, congressos, seminaris i reunions 

 V Trobada d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats. 14 i 15 de 
desembre. Universitat Jaume I.  

 I Jornada de reflexión sobre actuacions ante el acoso en la Universidad. 29 de 
novembre de 2017. Universidad de Sevilla 

 II Jornada sobre Arte y Activismo contra la Violencia de Género. Universitat 
Politècnica de València. 23 de novembre de 2017 

 7ª Jornada de Casa de la Dona. Xirivella. 20 d’octubre  

 Assistència a les Jornades CRUE Sostenibilidad. 19 i 20 d’octubre. Universidad 
Miguel Hernandez.  

  Jornades ‘Equitat de gènere pel dret a la salut’. Organitzades per la Càtedra 
UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament, i la Facultat d’Infermeria i 
Podologia. 17 d’octubre 

 Assistència a la conferència de Maria Teresa Fernandez de la Vega ‘Mujeres, 
fronteras y globalización’, 10 d’octubre.  Aula Magna La Nau. 

 Acte de Formalització de la signatura del Pacte Valencià contra la Violència de 
Gènere i Masclista. Centre del Carme. 18 de setembre de 2017 

 Assistència a les reunions de treball i a la presentació del "Pacte valencià 
contra la violència de gènere i masclista" 

 Presentació del catàleg d’expertes. Unió de Periodistes.  5 de juliol. Biblioteca 
de la Dona. València. 

 X Encuentro de las Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas. 
Universidad de Cordoba. 31 de maig-1 de juny. 

 EDUCAR EN IGUALDAD. EXPERIENCIAS Y MATERIALES COEDUCATIVOS. 
Centro Cultural La Beneficència.  6 de maig 

 Taller: Mujer y acompañamiento internacional para la implementación de los 
Acuerdos de Paz en Colombia”, 6 d’abril de 2017. Centre de Cultura 
Contemporània Octubre. València. 

 Jornada "La investigación sanitaria con perspectiva de género". INCLIVA. 
Instituto de Investigación Sanitaria. 21 de febrer de 2017 

 Assistència a les reunions del grup de Coeducació en la Conselleria d’Educació. 
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 “Sense tu no hi ha igualtat” II Trobada amb l’ensenyament secundari. Facultat 
de Ciències Socials. 26 de gener.  

 

6 Comunicació i sensibilització 

 

6.1 Campanyes institucionals  

 

6.1.1 Píndoles audiovisuals per la igualtat de gènere a la Universitat de València   

Des de la Unitat d’Igualtat hem elaborat una sèrie de vídeos, de curta durada per difondre 
mitjançant xarxes socials i encaminades a sensibilitzar la comunitat universitària en 
relació a diverses campanyes o projectes. 

Les píndoles audiovisuals llançades en 2017 han estat: 

1. Codi de conducta i bones pràctiques a la UV 
Un vídeo que animava a fer  aportacions al codi de conducta i bones pràctiques que es 
trobava en exposició pública. Amb el vídeo interpel·làvem sobre les situacions que 
evidencien el tracte desigual entre dones i homes a la Universitat de València i 
preguntàvem si has sigut testimoni d'alguna semblant.  
 
2. Amb les dones guanyem! Participa! 
Un vídeo de la Unitat d'Igualtat per impulsar la participació de les dones en els 
processos electorals de la UV 
 
3. Triem el llenguatge inclusiu!  

Una mesura per a fer visibles les dones en la societat és úsar un llenguatge igualitari i 
integrador que no margine les dones com a subjectes del discurs. El vídeo mostra 
exemples de la desigualtat entre homes i dones en les fórmules habituals de la 
comunicació i proposa alternatives al tractament del llenguatge per evitar els 
estereotips, les desigualtats i les discriminacions per motiu de gènere.  

 

6.2 Canals de comunicació 

 

6.2.1 Pàgina web 

A través de la nostra pàgina web pretenem informar de l’activitat de la Unitat d’Igualtat i 
sensibilitzar a la comunitat universitària en qüestions d’igualtat i gènere. A la nostra 
pàgina es pengen notícies, material, enllaços d’interès i es fa difusió de la nostra activitat, 
així de conferències, jornades, debats... etc. que organitzem.  

 

6.2.2 Blogs 

 

6.2.2.1 “La Finestra d’Igualtat” en InfoUniversitat 

Publiquem articles d’opinió en la secció de la “Finestra d’Igualtat” a InfoUniversitat sobre 
temes relacionats amb la igualtat de gènere a la Universitat de València.  

 

http://www.uv.es/igualtat/
http://infouni.blogs.uv.es/category/la-finestra-de-la-igualtat/
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6.2.2.2 Blog “Dones al Claustre” 

També mantenim un blog “Dones al Claustre” on es pretén informar sobre els processos 
electorals a la Universitat de València, donar visibilitat a les dones que són actualment 
representants als òrgans de govern de la universitat i donar a conèixer les dades de 
participació a la vida universitària de les dones i els homes. (Última actualització: eleccions 
de novembre de 2017). 

 

6.2.3 Xarxes socials: Facebook, Twitter i Youtube 

 

La Unitat d’Igualtat ha mantingut enguany pàgina en Facebook i compte en Twitter, on es 
fa difusió de les activitats que es realitzen i es pengen notícies i enllaços d’interès. També 
compta amb un Canal Youtube propi on es pengen i es comparteixen vídeos de les nostres 
activitats i actes institucionals com ara el 8 de març o el 25 de novembre, o els vídeos de la 
nostra campanya audiovisual per a la prevenció de la violència de gènere en la Universitat 
(microrelats audiovisuals i píndoles audiovisuals).  

2 A 31 de desembre de 2017 teníem 3.159 “M’agrada” en la nostra pàgina de Facebook 
(2.801  en 2016, 1.092  en 2015 i 636 en 2014). El 81% de la nostra audiència són 
dones. 

3 A finals de 2017, a Twitter, teníem 1.600 followers (1.178 en 2016, 680 en 2015 i 502 
en 2014). El 72% de la nostra audiència són dones. 

4 A Youtube, al llarg de 2017, tinguérem unes 48.388 visualitzacions (11.946 en 2016, 
1.530 en 2015), amb una duració mitjà de les reproduccions de 10:23. El 60% de la 
nostra audiència són dones. 

 

http://www.igualtat.blogs.uv.es/
https://www.facebook.com/unitatigualtatuv
https://twitter.com/igualtatUV
https://www.youtube.com/user/unitatigualtatuveg

