
I JORNADA PARTICIPATIVA SOBRE COM INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE 
GÈNERE EN ELS PRESSUPOSTOS. PLA D'IGUALTAT DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 

 

Data: 11 de maig de 2015 

Lloc: Auditori Joan Plaça. Jardí Botànic 

 

Programa 

08.30  Inscripció. 

09.00  Inauguració de la Jornada. 

Esteban Morcillo Sánchez, rector. Universitat de València. 

Joan Oltra Vidal, gerent. Universitat de València. 

Antonio Ariño Villarroya, vicerector de Cultura i Igualtat. Universitat de 
València. 

09.30   Els informes d'impacte de gènere dels pressupostos generals de l'estat a 
Espanya: reptes i èxits d'una experiència pionera. 

Conferència de José Luis Burgos Fresno. Institut de la Dona i per la Igualtat 
d'Oportunitats. 

Presenta, Mónica Gil Junquero. Universitat de València. 

10.30  Preguntes i debat. 

11.00   Pausa per al cafè. 

11.30   Pressupostos sensibles al gènere en l'àmbit universitari. 

Conferència de Lina Gálvez Muñoz, catedràtica d'Història i Institucions 
Econòmiques. Universitat Pablo de Olavide. Sevilla. 

Presenta, Capitolina Díaz, professora del Departament de Sociologia i 
Antropologia Social. Universitat de València. 

12.30   Preguntes i debat. 

13.00   Amb les mans a la massa: un espai per reflexionar sobre els pressupostos 
amb perspectiva de gènere. 

14.00   Propostes per a les pròximes jornades. Cloenda. 

Carmen Tomás Juan, directora de la Unitat d'Igualtat. Universitat de València. 

 

Amb els resums de les ponències presentades i els debats generats a partir d’aquestes, 
s'elaborarà una publicació. Es certificarà l'assistència a efectes de currículum. 

 

 

 



Breu currículum de les persones convidades com a expertes per impartir les dues 
conferències de la Jornada. 

 

José Luis Burgos Fresno és actualment conseller tècnic d'estudis de l'Institut de la Dona i per 
la Igualtat d'Oportunitats i, des del 2013, membre del Fòrum d'Experts de l'Institut Europeu 
de Gènere, amb seu a Vilnius (Lituània). 

Té una àmplia experiència en el camp de la investigació i de l'avaluació de polítiques públiques 
amb perspectiva de gènere. 

Va ser membre de les comissions encarregades d'elaborar els dos últims plans estratègics 
d'Igualtat d'Oportunitats: l'anterior, per al període de vigència 2008-2011, i l'actualment en 
vigor, per al període 2014-2016. 

Ha treballat activament en l'àmbit dels informes d'impacte de gènere de disposicions 
normatives, inclosa l'elaboració del Reial decret 1083/2009, de 3 de juliol, pel qual es 
regula la memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu i la subsegüent Guia metodològica per a 
l'elaboració d'aquestes memòries, que es va aprovar i publicar el 2010. 

En l'àmbit dels pressupostos amb perspectiva de gènere, ha format part de totes les 
comissions mixtes, formades per representants dels ministeris d'Hisenda i Administracions 
Públiques i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat que han treballat, des de l'any 2009, en 
l'elaboració dels informes d'impacte de gènere que acompanyen els projectes anuals de 
pressupostos generals de l'estat. 

 

Lina Gálvez Muñoz és llicenciada en Història per la Universitat de Lyon (1991) i per la de 
Sevilla (1992). Va realitzar estudis de doctorat a la London School of Economics i a l'Institut 
Universitari Europeu de Florència, on va defensar la seua tesi doctoral el 1998. 

És professora a la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla des del 2004, al Departament 
d'Economia, Mètodes Quantitatius i Història Econòmica, on és catedràtica d'Història i 
Institucions Econòmiques. En aquesta mateixa universitat va ser vicerectora de Postgrau des 
de juny de 2007 fins a juny de 2012. 

Lina Gálvez ha estat membre del Consell de l'Asociación Española de Historia Económica 
(2004-2008 2008-2011), i en l'actualitat és vocal del Consejo Estadístico d'Andalusia 
(2009-), del consell científic d'ATTAC-España (des del 2010) i de la junta directiva de 
l'Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) (des del 2013). També és 
acadèmica de Ciències de la Real Academia de las Nobles Artes d’Antequera (des del 2010). 

Ha participat i dirigit nombrosos projectes d'investigació i coordina el grup de recerca 
EcoEcoFem (Economia Ecològica, Feminista i Desenvolupament). L'any 2013 funda el Gender, 
Economy, Politics and Development Observatory (GEP & DO), institució que dirigeix i que 
pretén ser un referent en l’anàlisi de gènere mitjançant l'observació permanent de la 
desigualtat de gènere existent en la societat i de les polítiques públiques que es desenvolupen 
per combatre -la. 

 


