
Informe del vicedegana de cultura, igualtat i polítiques inclusives 
Junta de Facultat de 8 d’abril de 2020 

 

ÀREA DE CULTURA: 

1. Totes les activitats proposades per a la V Setmana Cultural FFTIC (23-29 d'abril) 
han estat acceptades i programades. De moment, s'ajornen sine die. 

2. Del cicle «Autores i autors a les aules» s'han celebrat les trobades de febrer i 
març, la resta s'han anul·lat. 

3. El passat 27 de febrer va tenir lloc la inauguració de l’exposició “40 anys, 40 
artistes” en col·laboració amb la UIB. 

 

ÀREA D’IGUALTAT: 

En aquest apartar han tingut lloc les següents activitats: 

1. Reunió CIPI-FFTiC (19.02.2020): anàlisi de la participació a la VIII edició del 
concurs “Tu no me la pegues” i propostes d'activitats de centre per al 8M. 

2. Reunió CPIUV (26.02.2020), on s’han tractat les següents accions: 

• Informe VRA sobre els aspectes més rellevants del desenvolupament del III 
Pla d'Igualtat 

• Acte institucional del 8M i calendari d'activitats dels centres universitaris 
• Espais Violeta i programa de voluntariat 
• Informe de l'adjudicació de les ajudes econòmiques per a la realització 

d'activitats que fomenten la igualtat entre dones i homes 2020 
• Resolució de la sisena edició dels Premis “Olga Quiñones”.  

3. Acte institucional UV pel 8M (5.03.2020) i concentració en Rectorat 
(6.03.2020). Des de la FFTIC s'han programat més de 40 accions durant tot el 
més de març (“Març per la igualtat”). 

4  Reunió pendent del jurat de la VIII edició del concurs "Tu no me la pegues!". 
Quan tornarem al centre, es reprendran les gestions. 

 

ÀREA DE POLÍTIQUES INCLUSIVES: 

1. Reunió amb les i els representants de Polymorfia (7.02.2020) per a tractar  
totes les activitats previstes al segon quadrimestre. 

2. Col·laboració des de CIPI per a organitzar les III Jornades de Recerca LGTB, 
previstes per al 5-6 de maig. En aquest moment les jornades han estat 
traslladades al mes de setembre. 


