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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 UVEG
2015. Ajudes atorgades per la realització de les següents activitats i projectes:
-

“CoeducaCCión. Diálogos desde el cuerpo. Teatro de las Oprimidas: Género
y educación.” Organitza: Elisabet Marco Arocas.

-

“Feria-concuros experimenta de física y Tecnologia”. Organitza: Fernando
Martínez Vidal.

-

“La violencia ejercida contra las mujeres y su relación con los medios y con
los contenidos audiovisuales”. Organitza: Javier Mira Benavent.

-

"L'escletxa salarial i l'escletxa de cura: dos factors de desigualtat de
génere". Organitza: Carles Simó Noguera.

-

“III Concurs de microrelats audiovisuals sobre la violència de gènere : "Tu
no me la pegues¡¡". Organitza: Sebastián Sanchez Castillo.

-

Congrès “Women, Literature and Identity”. Organitz:a Laura Monrós
Gaspar.

-

Jornades “El uso de la Mujer en los medios de comunicación en la
publicidad”. Organitza: Alfonso Piñon Pallarés, Jose Ramon de Verda
Beamonte y Asunción Colás Turégano.

-

“Jornadas Internacionales sobre "Cine, Mujeres e Igualdad". Organitza: Luis
Enrique Veres Cortes.

-

“Educación multidisciplinar para la igualdad de género: perspectivas
sociales, literarias y ambientales”. Organitza: Ana Sevilla Pavón.

-

Debate “¿Como sobrevivir al año electoral y no morir en el intento? Las
elecciones a debate”. Orgnanitza: Julia Sevilla Merino

-

“Jornadas sobre la Igualdad 8 de marzo”. Organitza: Raquel Conchell
Diranzo.

-

IV Jornadas "La Igualdad también se aprende. Pensar y educar desde la
perspectiva de género". Organitza: M. Luz. Sanfeliu Gimeno.

-

IV Simposi- I Congrés Internacional sobre families monoparentals.
Organitza: Inmaculada Verdeguer Aracil.

-

Presentación de la Web www.uv.es/gormargenero. Organitza: Elena
Martínez García.
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-

“Memoria e identidad personal en la experiencia y el relato de viajes a
través de la Historia: similitudes y diferencias ente hombre y mujeres”.
Organitza: Monica Bolufer Peruga.

-

Jornades “De-construeyndo identidades: la imagen de la mujer desde la
modernidad”. Organitza: Ester Alba Pagán.

-

(De)construyendo una vida de género. Organitza: Esther Limón Sánchez.

-

“Jornades Dia de la Dona Treballadora”. Organitza: Rosa Mascarell Polache.

-

“Mujeres y Hombres en el siglo XXI. Problemas actuales”. Organitza: Isabel
Morant Deusa.

-

“Jornadas sobre investigación sociolaboral. Auditoria de igualdad.”
Organitza: Ricardo Calvo

-

Exposición Mujeres en la Óptica de la Luzsició Dones. Organitza: Pas García
Martínez.

Convocatòria d’ajudes a associacions i col·lectius d’estudiants de la
Universitat de València per a la Setmana per la Igualtat 2015 en col·laboració
amb el delegat del rector per a estudiants i el Servei d’Informació i
Dinamització dels Estudiants (Sedi). Ajudes atorgades a:
-





Bloc d’Estudiants Agermanants. III Jornades per la igualtat
A contracorrent
Grup Jove Lambda. “Mesa de experiencias de mujeres que sufren triple
discriminación”
Asociación Intercultural Abya Yala. “Voces, cuerpos y poesia de mujeres”
Asociación Entreiguales. “Desigualdad entre hombres y mujeres: relatos de
mujeres inmigrantes”
Col·lectiu NÒMADES. “Jornades a debat: feminismes i col·lectius en lluita a
la universitat”
Desgenerades. “Todo es cuestión de genero”
Psciólogos sin Fronteras. “50 y 50 Paridad es ahora. La participación de las
mujeres bolivianas en los procesos democráticos”

Lliurament al I Premi “Olga Quiñones Fernández” als millors TFM i TFG que
tracten la igualtat de gènere. El Premi porta el nom de la primera directora de la
Unitat d’Igualtat. 8 març de 2015.
-

Premi TFG. Ana Mª Alfaro Cánoves. Las relaciones de pareja: ¿la educación,
las condiciona?

-

Premi ex-aequo TFM. Sara Vierna Fernández. Neo-princesas de tocador
Princelandia, la construcción del mito de la belleza a través del juego
infantil

-

Premi ex-aequo TFM. Laura Martin Torrente. Pràctiques de resistència i
recodificació de dispositius de poder: el cas de FEMEN i el cos com a
ferramenta política.

Convocatòria del II Premi “Olga Quiñones Fernández” als millors TFM i TFG
que tracten la igualtat de gènere. 25 de novembre de 2015.
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1.3 Jornades


Jornades “La inclusió de la igualtat en la investigació científica”

Dia: 5 de maig 2015
Lloc: AI-15B de l’Aulari Interfacultatiu (Facultat de Farmàcia al campus de Burjassot)
a. Conferenciant. Carmen Magallón. Professora de Física. Universitat de
Saragossa. La investigació amb perspectiva de gènere, també a les ciències
experimentals, millora les ciències i les vides. Presenta, Carmen Tomás,
directora de la Unitat d’Igualtat de la UV.
b. Conferenciant. Capitolina Díaz. Professora de Sociologia, UV. La perspectiva
de gènere en el programa H2020.
c. Tallerista GéneroenCiencia: Teresa Samper. Professores de Sociologia, UV.
Dia: 14 de maig 2015
Lloc: Aula 5.1 (Aulari VI al campus de Blasco Ibáñez)
a. Conferenciant. Carme Valls. Metgessa professional, especialista en gènere i
salut. Biaixos de gènere en la investigació mèdica. Presenta, Carmen
Tomás, directora de la Unitat d’Igualtat de la UV.
b. Conferenciant: Capitolina Díaz. Professora de Sociologia, UV. La perspectiva
de gènere en el programa H2020.
c. Tallerista GéneroenCiencia: Teresa Samper. Professora de Sociologia, UV.
Dia: 5 de juny 2015
Lloc: Aula Centre de Formació Permanent (campus dels Tarongers)
a. Conferenciant. Marina Subirats. Catedràtica emèrita de Sociologia UAB.La
perspectiva de gènere en les ciències socials. Presenta, Carmen Tomás,
directora de la Unitat d’Igualtat de la UV.
b. Conferenciant. Capitolina Díaz. Professora de Sociologia, UV. La perspectiva
de gènere en el programa H2020.
c. Tallerista GéneroenCiencia: MarcelaJabbaz. Professora de Sociologia, UV.


I Jornada participativa sobre com incorporar la perspectiva de gènere en els
pressupostos. Jardí Botànic. 11 de maig de 2015

-

Els informes d’impacte de gènere dels Pressupostos Generals de l’Estat en
Espanya: Reptes i èxits d’una experiència pionera. Conferència de José Luis Burgos
Fresno, Institut de la Dona i per la Igualtat d’Oportunitats
Pressupostos sensibles al gènere en l’àmbit universitari. Conferència de Lina
Gálvez Muñoz, Catedràtica d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat
Pablo de Olavide.

-

4
Unitat d’Igualtat UVEG

Desembre 2015

MEMÒRIA ACTIVITATS 2015
1.4 Formació


Curs “Prevenció de la Violència de Gènere” a càrrec de Coto Talens. 15 hores.
Dirigit a PAS i PDI. Centre Cultural La Nau. Març de 2015.
-

Processos de dissociació
Creació del vincle
Síndrome de l’adaptació paradòxica
Claus per a l’afrontament
Recursos bàsics
La simetria en las relacions
Les relacions asimètriques
La creació del anomenat vincle pervers.



Curs “La igualtat en la docència i investigació” dirigit al professorat novel de la
UV. 2 hores. Impartit per Eva Madrid. 15 de maig de 2015.



Tallers dirigits a estudiantes i estudiants. Gratuïts. 5 hores de durada. En
col·laboració amb el Sedi. La Nau dels Estudiants i les Estudiantes. Dues
convocatòries: Febrer i Setembre de 2015
- Amor, no m’estimes tant, estima’m millor. Impartit per Cruz Pla, psicòloga,
Màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat
- De 50 ombres de Grey a Crepuscle: ¿Necessitem més passió en las nostres
vides? Impartit per Isa Lozano i Eva Madrid
- Guapa! Quan altres es prenen les nostres llibertats, Impartit per Isa Lozano i
Eva Madrid
- Neo-princesas de tocador. Impartit per Sara Vierna



“De la paradoxa de la desigualtat al miratge de la igualtat. Curs de formació en
línia sobre igualtat. Dirigit a PAS i PDI. Docent: Pau Serrano. 30 hores
-

Sensibilització en Igualtat d'Oportunitats.
Introducció als conceptes entorn de la igualtat entre dones i homes.
Diagnòstic de les desigualtats de les dones en la Universitat de València.
Polítiques públiques per a la igualtat de gènere a la Universitat de València
(I i II Pla d’Igualtat)
Genuïnes. Dones rellevants a la Universitat de València.
Comunicació i llenguatge igualitari i no sexista
Prevenció de la violència de gènere

1.5 Activitats institucionals


Nomenament Amelia Valcárcel i Saskia Sassen com a Honoris Causa
La Unitat d'Igualtat de la Universitat de València ha impulsat el nomenament de
dues dones, professores, rellevants en les seus respectives àrees com a Honoris
Causa. A finals de juliol, el Consell de Direcció va fer públics els noms de les
persones que seran nomenades en 2016, entre els quals es troben Amelia Valcárcel
i Saskia Sassen.
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1.6 Convenis, col·laboracions i encàrrecs


Conveni de col·laboració entre la Generalitat i les Universitats Públiques de la
Comunitat Valenciana per a la implantació d'un procediment excepcional de canvi
d'estudis universitaris oficials de grau aplicable a estudiants que acrediten la
situació de víctima de violència de gènere. (Data de la signatura: 4 de desembre)



La Unitat d’Igualtat ha establert un conveni de pràctiques amb el Departament de
Sociologia i Antropologia Social i amb l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona.
Durant 2015, una estudianta de la titulació de Sociologia (des de novembre 2015) i
dues estudiantes de la doble titulació de Sociologia i Polítiques (febrer- juny 2015)
han estat realitzant les practiques a la Unitat.



Encàrrec de la Unitat d’Igualtat al Departament d’Història Moderna de la
Universitat de València per realitzar l’estudi “La visibilitat de les dones a la
Universitat de València. Professionalització i política”. Professora responsable:
Isabel Morant Deusto. Duració del projecte: 1 de gener a 31 desembre 2015.



Encàrrec de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València al Departament de
Sociologia i Antropologia Social de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat
de València per realitzar l’estudi: “Bretxa salarial de gènere a la Universitat de
València”. Professora responsable: Capitolina Díaz Martínez. Duració del projecte:
desembre 2015 a juliol 2016.

1.7 Subvencions


La Unitat d’Igualtat de la Universitat de València ha rebut una subvenció de 5.766€
de l’Instituto de la Mujer per a la realització de les jornades La inclusión de la
igualdad en la investigación científica, organitzades amb la col·laboració de l’equip
“Género en ciencia” del departament de Sociologia, dirigides al personal docent i
investigador dels tres campus de la universitat.
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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. S’han actualitzat les dades de l’últim informe
diagnòstic de la desigualtat a la UV per als anys 2007-2010 “Asimetries de gènere a
la Universitat de València. 2012” amb el Recull de Dades de l’any 2014 del Servei
d’Anàlisi i Planificació.



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.



Microinforme sobre la composició dels equips deganals. Març de 2015.
L’objectiu d’aquest microinforme es donar compte de la composició per sexe dels
equips deganals sorgits de les eleccions que van realitzar-se en els diferents
centres de la Universitat. S’analitzen en primer lloc els resultats quant al càrrec de
degana i degà de cada centre, per anar concretant posteriorment en la distribució
per àrees de coneixement i donar pas a l’anàlisi de la composició dels equips
directius i la distribució d’aquets per àrees.
Microinforme



Microinforme sobre participació i resultats de les eleccions de representants
dels estudiants i les estudiantes al Claustre de la Universitat de València.
Novembre de 2015.
L’objectiu específic d’aquest microinforme serà donar compte de la composició per
sexe de representants de l’estudiantat al Claustre com a resultat de les darreres
eleccions per a la renovació de l’estudiantat de 19 de novembre de 2015, així com
l’impacte de la recent campanya institucional de la Unitat d’Igualtat per a
promoure la participació de les estudiantes als processos electorals.
Microinforme
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Activitats en col·laboració amb altres entitats o serveis

3.1 En col·laboració amb la Comissió de Polítiques d’Igualtat (CPIUV)


Reunió del 15 gener de 2015. Temes tractats: Acte del 8 de Març, Setmana per la
Igualtat, Jornades d’Investigació i Jornada bretxa salarial.



Reunió del 15 setembre de 2015. Temes tractats: Presentació de la nova directora
de la Unitat d’Igualtat, informe de seguiment del II Pla d’Igualtat i Acte del 25 de
Novembre.

3.2 En col·laboració amb les Comissions d’Igualtat dels centres
Constituïdes als 18 centres així com a Serveis Centrals i Generals, coordinen conjuntament
activitats amb motiu del 8 de març i del 25 de novembre.
3.3 En col·laboració amb l’Aula de Cinema de la Universitat de València
Es va programar dos cicles al voltant de la Setmana per la Igualtat.


'El gènere camuflat' va ser un dels cicles de l'Aula de Cinema que es va projectar al
Col·legi Major Rector Peset. Un repàs per la història de quatre dones que han
d'assumir una aparença o rol masculí com a estratègia per superar els obstacles
socials a la igualtat. 'Osama' (Siddiq Barmak, 2003), amb presentació i col·loqui a
càrrec d'Awatef El Ketiti, professora de la Universitat de València; ‘La gran
aventura de Silvia’ (Sylvia Scarlett,1935) amb presentació i col·loqui a càrrec de
José Manuel Aura, membre de l'Aula de Cinema. 'Albert Nobbs' (Rodrigo García,
2011), protagonitzada per Glenn Close amb col·loqui a càrrec de Laura Vilar i
Albert Ferrer, membres de l’Aula de Cinema i ‘Elizabeth’ (1998)del director
Shekhar Kapur amb col·loqui a càrrec d'Elisa Hernández, membre de l'Aula de
Cinema.



Al Palau de Cerveró es va programar 'La maternitat a debat'. Tres títols a partir
dels quals es va qüestionar les visions més idealitzades de la maternitat, que la
pressuposen com a destí 'natural' de tota dona. 'En el umbral de la vida' (Nära
livet, Ingmar Bergman, 1958), amb la participació de María José Gámez, professora
de la Universitat Jaume I; de ‘Casa de los Babys’ (2003) de John Sayles amb
col·loqui a càrrec de Montse Hormigos, doctora en Comunicació Audiovisual per la
Universitat de València i Los chicos están bien’ (The Kids Are All Right, Lisa
Cholodenko, 2010) amb col·loqui a càrrec de Consuelo Lloret, membre de l'Aula de
Cinema.

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


Concert Setmana per la Igualtat: Centre Cultural La Nau (Capella de la Sapiència)
Cor de dones a Cau d´orella. (Mónica Perales i Massana). Concert coral. 11 de març
de 2015.



Concert de Primavera: Centre Cultural La Nau (Capella de la Sapiència) Concert
de Primavera amb Beatriz Almenar, Carmen Cabrera i Marina Delicado Bellmunt,
totes tres al piano. 29 d’abril de 2015.
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Concert de Tardor: Cicle Música a la Capella. La Nau amb el Quintet Casulana
(Esther Vidal i Sabrina Pacucci, violins; Pilar Parreño, viola; Cristina Aguilera,
violoncel i Renata Casero, piano). 2 de desembre de 2015.

3.5 En col·laboració amb el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València
3.5.1 Exposicions
-

Dona i Fotografia. II Premi “Consciència’t” del Campus de Burjassot. Hall Facultat
de Farmàcia

-

Diverses: Històries de Dones. Centre Cultural La Nau. Col·lectiu de Dones
Fotoperiodistes.

-

Exposició ‘(SENSE) MODELS (N) I PATRONS’, de Véronique Bouissière. Col·legi
Major Rector Peset.

-

Exposició “Dones. Afganistan” de Gervasio Sánchez i Mónica Bernabé. Centre
Cultural La Nau

3.5.2 Debats
-

Conferència a càrrec de Lina Gálvez. Dia Europeu de la Igualtat Salarial. 25 de
febrer de 2015.

-

Debats electorals sobre Igualtat. 5 de maig de 2015.

-

Conferència de Nadia Ghulam sobre “La situació de la dona i la joventut a
l’Afganistan”. 19 d’octubre de 2015.

-

Conferència de Mª Ángeles Durán sobre “el futur de l’atenció”. 11 de desembre de
2015.

3.5.3 Altres activitats
-

Jornada "Mensaje audiovisual, roles de género y violencia contra las mujeres" al
Centre Cultural La Nau. 7 de maig de 2015.

-

"Dones, Fotoperiodisme i Comunicació", a càrrec de Lorena Ros i Rosa María Calaf.
Aula Magna del Centre Cultural La Nau. 16 d’abril de 2015.

-

Presentació del llibre "FEMINICIDIO. El asesinato de mujeres por ser mujeres" de
Garciela Atencio (ed.) amb la intervenció de Carmen Tomás, Irene Ballester i
Graciela Atencio. Centre Cultural La Nau. 28 d'abril de 2015.

3.6 En col·laboració amb el Màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat
En col·laboració amb aquest Màster, s’ofereixen 4 tallers de sensibilització en matèria
d’igualtat a l’estudiantat de la UV a través del Sedi. Totes les formadores han estat
estudiantes d’aquest Màster i mantenen una vinculació amb la Universitat.
Els 4 tallers oferts aquets any han estat: “Amor, no m’estimes tant, estima’n millor” de M.
Cruz Pla; “Guapa! Quan altres es prenen nostres llibertats” i “De 50 sombres de Grey a
Crepúsculo. Necessitem tanta passió a les nostres vides? A càrrec d’Isa Lozano i Eva
Madrid, i “Neo-princesas de tocador” a càrrec de Sara Vierna.
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3.7 En col·laboració amb el Màster en Dret i Violència de Gènere
Col·laboració en l’acte de cloenda de la tercera Edició del Máster Universitari en Dret i
Violència de Gènere. Conferència d’Alicia Miyares, “La revancha del patriarcado” i
presentació de la pàgina web de recursos formatius www.uv.es/formargenero a càrrec de
Carmen Tomás, directora de la Unitat d’Igualtat. Facultat de Dret. 27 d’abril de 1015
3.8 En col·laboració amb altres entitats


Integrants del Tribunal d’Avaluació del Màster de Gènere i Polítiques d’Igualtat, en
qualitat d’Empleadores.



Entrega Premi per la Igualtat. Facultat d’Economia. 9 de març de 2015.



Taller: El cuerpo como objeto y cosificación. Fundación de Mujeres Jóvenes. 25 de
març de 2015.



Comissió de treball prèvia a la Trobada Estatal d’Unitats d’Igualtat. Madrid. MarçAbril de 2015.



Jornada: Autoria femenina: una mirada que incluye. Intervencions de: Virginia
Yagüe, guionista i Presidenta de CIMA, Verónica Cerdán, directora, investigadora, i
sòcia de CIMA, Claudia Pinto Emperador, directora, guionista i sòcia de CIMA i
EDAV, Modera Rosana Pastor, actriu, directora i Delegada de CIMA CV. València.
25 de juny de 2015.



Col·laboració en l’exposició “Investigadoras de la luz” dins de la XI Reunió
Nacional d’Òptica. Universidad de Salamanca. Setembre de 2015



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 Direcció General de Dona i Família de la
Generalitat Valenciana, la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València, Cine
Violeta i els sindicats CCOO, UGT i Intersindical Valenciana– té per objectiu
seleccionar i promoure curts centrats en temàtiques socials relacionades amb la
discriminació de la dona i la seua lluita per la igualtat efectiva i real. Octubre de
2015.
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Actes institucionals propis

4.1 Activitats al voltat de la V Setmana per la Igualtat “Març per la Igualtat”
De 19 de febrer a 12 de març 10:00 h. II Concurs de Fotografia “Per la Igualtat” amb
motiu del 8 de març. Amb la col·laboració de Bromera. Facultat de Magisteri. Organitza:
Comissió d’Igualtat de la Facultat de Magisteri
Dilluns, 2 de març 11:00 h. Conferència: “El feminismo romaní y la juventud gitana en la
educación formal” amb Patricia Caro Maya, activista pels drets de les dones romaníes. PB05 de la Facultat de Magisteri. Organitza: Comissió d’Igualtat de la Facultat de Magisteri
Dimarts, 3 de març
17:30 h. Xerrada: “Història i emancipació de la dona”. A càrrec de Guille Chismol
(Historiador i militant del BEA) i Isabel Morant (Catedràtica d’Història Moderna, i membre
de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona de la Universitat de València. Facultat de
CCSS. Organitza: BEA, dintre de les III Jornades per la Igualtat
18:00 h. Osama. Cicle cinematogràfic Març 2014. (Siddiq Barmak, 2003, 83’) Presentació a
càrrec d’Awatef El Keiti, professora de la Universitat de València. Projecció integrada en la
temàtica “El gènere camuflat” Col·legi major Rector Peset. Organitza: Aula de Cinema
19:00 h. Projecció i col·loqui de la pel·lícula “La bicicleta verda” Facultat de CCSS.
Organitza: BEA, dintre de les III Jornades per la Igualtat
Dimecres, 4 de març
17.30 h. Xerrada-taller: “Feminisme i masculinitat”. A càrrec de Joan Sanfélix Albelda,
sociòleg i formador en igualtat. VI SETMANA PER LA IGUALTAT 2015 MARÇ PER LA
IGUALTAT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
19:00 h. Debat “Igualtat i política”. A càrrec de Maria Josep Ortega (Compromís), Rosana
Montalban (EUPV), Sandra Gómez (PSPV), Ángela Ballester (Podem) i Amparo Mora (PP).
Facultat de CCSS. Organitza: BEA, dintre de les III Jornades per la Igualtat
Dijous, 5 de març
12.00 h. Inauguració exposició sobre investigadores en Física Nuclear
12:30 h. Conferència-Coloqui: “Mujeres de Ciencias, Mujeres en Ciencias, Ciencia con
Mujeres” amb la professora Capitolina Díaz del Departament de Sociologia i Antropologia
Social UVEG. I també, “Women in Physics in Palestine amb la doctora Kate Shaw del Abdus
Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) de Itàlia. Saló de Actes de la
Biblioteca de Ciències “Eduard Boscà”. Campus de Burjassot. Organitza: Facultat de Física
17:30 h. Xerrada “Pràctiques per la igualtat”. A càrrec de Beatriu Cardona (STEPV), Marta
Sorlí (Dones amb Compromís) i Empar Aguado (Facultat de Ciències Socials). Després, per
tancar, actuació del grup “ESIR”. Facultat de CCSS. Organitza: BEA, dintre de les III
Jornades per la Igualtat
18:00 h. En el umbral de la vida. Cicle cinematogràfic Març 2014. (Nära livet, Ingmar
Bergam, 1958, 84’) Presentació a càrrec de María José Gámez, professora de la Universitat
Jaume I. Projecció integrada en la temàtica “La maternitat a debat” Palau de Cerveró.
Organitza: Aula de Cinema
19:00 h. Taula d’experiències, la triple discriminació: dones, lesbianes, immigrants, rurals i
amb diversitat funcional. Saló de Graus de la Facultat de CCSS. Organitza: Lambdavalencia
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Divendres, 6 de març
19:00 h. Presentació, Projecció i Coloqui amb la directora del curtmetratge “Sarirosa”,
María José Anrubia, per la Commemoració del Dia Internacional de la Dona 2015. Aula
Magna de LA NAU. Organitza: Unitat de Igualtat LA NAU (UV) i MaorProducciones
Dilluns, 9 de març
10:30 h. Conferència: “Les dones de la Facultat: il.lusions i problemes en la vida laboral” a
càrrec de Mª Luisa Moltó Carbonell.
11.30 h. Entrega del II Premi Igualtat de la Facultat d’Economia: Relat curt sobre sostre de
vidre. Foto del dia de la Dona en l’estructura del Hall de la Facultat d’Economia. Sala
Sánchez Ayuso. Facultat d’Economia.
18.30 h. Conferència: “Feminismo y animalismo: construyendo un mundo justo”. A càrrec
de Eva Benet dintre de les VI Jornades Feministes. Aula PB. 04. Facultat de Magisteri.
Organitza: Acontracorrent Commemoració del Dia de la Dona.
Acte institucional per celebrar el 8 de març
8 de Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora.
L'acte institucional del 8 de març es va centrar en la recuperació de la memòria de les
dones que han fet la Universitat, a partir del treball de recerca dirigit per Isabel Morant i
realitzat per Guillermo Chismol i Elena Navarro.
12:00 h. Concentració en silenci. Porta de Rectorat
12.05 h. Visita de l'exposició: Les primeres professores de la Universitat de València Hall
de Rectorat
12.15 h. hores Manifest del Rector i lliurament del I Premi "Olga . Quiñones Fernández"
Saló d'actes de Rectorat
12.30 h. Dones i Història. El valor de la memòria amb les intervencions d’:Isabel Morant
Deusa, catedràtica d'Història Moderna de la Universitat de València, Guillermo Chismol
Muñoz-Caravaca, estudiant del Màster 'Investigació en Història de la Universitat de
València i Elena Navarro Olmos, estudianta del Màster en Patrimoni Cultural de la
Universitat de València. Saló d'actes de Rectorat
Dimarts, 10 de març
18:00 h. La gran aventura de Silvia. Cicle cinematogràfic Març 2014. (Sylvia Scarlett,
George Cukor, 1935, 95’). Projecció integrada en la temàtica “El gènere camuflat” Col·legi
major Rector Peset. Organitza: Aula de Cinema
18.30 h. Conferència: “Els mites de l’amor: és el poliamor la solució?”. A càrrec de Les
Revoltoses dintre de les VI Jornades Feministes. Saló d’Actes de la Facultat de Ciències
Socials. Organitza: Acontracorrent
Dimecres, 11 de març
19:30 h. Cor de dones a Cau d´orella. (Mónica Perales i Massana). Concert coral. Capella de
la Sapiència
18.30 h. Conferència: “¿Y a nosotras quién nos cuida?”. A càrrec de Grupo de mujeres de
Valencia Acoge dintre de les VI Jornades Feministes. Saló d’Actes de la Facultat de Ciències
Socials. Organitza: Acontracorrent
18.30 h. Monòlegs. A càrrec de Marisol La Roja dintre de les VI Jornades Feministes. Saló
d’Actes de la Facultat de Ciències Socials. Organitza: Acontracorrent
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Dijous, 12 de març
10:00-11:00 Xerrada: Caminos por la igualdad
11:30-13:30 Taller: Origen de la discriminación a la mujer.
17:00-18:00 Taula redonda: La violencia simbólica en boca de todos, ¿lo hablamos?
18:30-20:00 Taller Deconstrucción social de los piropos en el ámbito universitario. Sala de
Juntas, Facultad de Psicología. Organitza: PSIMA
18.30 h. Conferència: “Cuerpos enterrados y postpornográficos”. A càrrec de Marisol
Salanova i el col·lectiu Lambda dintre de les VI Jornades Feministes. Saló d’Actes de la
Facultat de Ciències Socials. Organitza: Acontracorrent
Divendres, 13 de març
12:30 h. Recital de poesia. Acompanyat de música i pintura. Amb la col·laboració de Liliana
Luis Sogues, pintant en directe. Sala d’Actes de la Facultat de CCSS.
Dilluns, 23 de març
11.00 h Igualtat en la ciència: ahir i hui Organitzat per la Unitat d’Igualtat i la Facultat de
Farmàcia Presentació, projecció i comentari del vídeo 'The two scientific lives of Josefa
Barba' (2014) a càrrec d'Àlvar Martínez Vidal (Universitat de València) i d'Empar Pons
Barrachina. El vídeo narra la insòlita trajectòria de la farmacèutica Josefa (Pepita) BarbaGosé Flexner (Barcelona, 1904 - Filadèlfia, 2000)
11.30 h Contribución de las mujeres en la historia de la química, Conferència a càrrec de la
Prof Carmen Nájera, especialista en química orgànica, reconeguda a nivell mundial.
12.30- Visionat crític de HeforShe, campanya de solidaritat de ON Women, amb Emma
Watson
13.00- Entrega dels II Premis Consciència’t Saló d’Actes de la Facultat de Farmàcia
18:00 h. Conferència. “50 y 50 Paridad es ahora, la participación política de las mujeres en
el contexto electoral”. A càrrec de Lucia Vargas, Psicóloga y Abogada Boliviana. Aula LCH
de la Facultat de Psicologia.
19:00 h. Taula redona. Dintre de la temàtica “50 y 50 Paridad es ahora, la participación de
las mujeres bolivianes en procesos democráticos”. A càrrec dels cooperants Teresa
Marabella y José María Toribio. Aula LCH de la Facultat de Psicologia.
Dimarts 24 de març
10:00 h. Exposició. Les polítiques d’igualtat i els estudis de gènere a la Universitat de
València. Durada: de 24 de març fins 23 d’abril. Hall de la Faculat de Psicologia
18:00 h. Albert Nobbs. Cicle cinematogràfic Març 2014. (Rodrigo García, 2011, 113’).
Projecció integrada en la temàtica “El gènere camuflat” Col·legi major Rector Peset.
Organitza: Aula de Cinema
Dimecres 25 de març
11:30 a 13:30 h Charla-taller: El cuerpo como objeto y cosificación. Una aproximación a los
problemas alimentarios. Cada vez más el índice de Trastornos del Comportamiento
Alimenticio en jóvenes es mayor y alarmante y gran parte de la población no lo sabe.
Formadora: Mª Jesús Girona Magraner. Presidenta Federación Mujeres Jóvenes. Activista y
Feminista. Máster Bienestar social y experta en género. Licenciada en Antropología Social
y Cultural. Diplomada en Enfermería. Investigadora en “salud, cuerpo y cultura
alimentaria”. Edificio de magisterio Planta 1 aula 01
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Dijous, 26 de març 18:00 h. Los chicos están bien. Cicle cinematogràfic Març 2014. (The
Kids Are All Right, Lisa Cholodenko, 2010, 106’). Projecció integrada en la temàtica “La
maternitat a debat” Palau de Cerveró. Organitza: Aula de Cinema

4.2 Activitats al voltant del 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de
la violència contra les dones
Dilluns, 2 de novembre
18.00 h Conferència de Nadia Ghulam “La situació de la dona i la joventut a l’Afganistan”.
Visita guiada a l’exposició “DONES. AFGANISTAN Gervasio Sánchez”. Organitza la Unitat
d’Igualtat en el Centre Cultural La Nau.
19.00 h Mesa Redona “Europa contra la violència de gènere. Sistema de protecció i dades
estadístiques al llindar d’un gran canvi”. Conferenciants: Carolyn Hoyle, directora del
Centre for Criminology, University of Oxford i Zulema Altamirano, experta en violència de
gènere (ex membre de l’European Institute for Gender Equality). Organitza: Màster en
Dret i Violència de Gènere i el Centre d’Estudis Multidisciplinaris en Violència de Gènere
CEMUVIG.
4, 5 i 6 de novembre
Proyecto europeo Siamura. “Ús de la imatge de la dona en els mitjans de comunicació i en
la publicitat en Europa” (Facultat de Dret)
Divendres, 6 de novembre
Conferència de Ana de Miguel “Reconstruyendo la épica del feminismo: El movimiento
sufragista”
Dilluns, 9 de novembre
“La Construcción política de las relaciones” conferència de Luisa Accati. Professora de la
Universidad de Trieste y feminista
Dilluns, 23 de novembre
11:30 a 13:00 h. Taller de poesia objecte: Sabates Roges a càrrec de Carme Domènec
(Facultat de Magisteri)
Dimecres, 25 de novembre. Acte institucional
25 de novembre. Dia Internacional contra la Violència a les Dones.
L'acte institucional del 25 de novembre es va centrar en la conferència de Carmen Calvo
Poyato, ex-ministra de Cultura i destacada feminista: “La violència estructural del
patriarcat. Qui respon?”, i en la presentació de la campanya institucional per a la prevenció
de la violència de gènere adreçada al nostre alumnat a càrrec de Amparo Mañés, Directora
de la Unitat d’Igualtat.
11.50 h. Performance de denúncia contra la violència de gènere a càrrec de Taiat Dansa
(amb la col·laboració d’estudiants de la Universitat coordinats per la prof. Ana Sánchez)
12.00 h. Cinc minuts de silenci per les víctimes de violència de gènere d’enguany presidit
pel rector.
12.15 h. Intervenció del Rector:
- Manifest institucional al voltant de la celebració
- Convocatòria de la segona edició del Premi “Olga Quiñones” a Treballs de Fi de
Grau i Fi de Màster en matèria de igualtat
14
Unitat d’Igualtat UVEG

Desembre 2015

MEMÒRIA ACTIVITATS 2015
12.30 h. Conferència de Carmen Calvo “La violencia estructural del patriarcado. ¿Quién
responde?” (Presentació de la conferenciat a càrrec de la prof. Elena Martínez, Codirectora del Máster de violència de gènere de la UV).
13.30 h. Presentació de la campanya audiovisual per a la prevenció de la violència de
gènere mitjançant la web d’Igualtat UV i les xarxes socials, adreçada a nostres estudiants:
1. Píndoles per a la percepció crítica dels missatges sexistes dels mitjans de
comunicació
2. Anunci de què, per primera vegada, hi haurà un enllaç des de la pàgina web de la
Unitat d’Igualtat, als curts premiats a la novena edició dels “Curts per la Igualtat”.
13.40 h. Presentació del Mig-metratge “Tu no me la pegues” (20 minuts), a càrrec de la
prof. Begoña Pozo. Es tracta d’un muntatge dels Microrelats premiats a les tres edicions
celebrades del Concurs de Microrelats Audiovisuals de la Facultat de Filologia UV.
14. 00 h. Cloenda a càrrec del VR de Cultura i Igualtat, Prof. Antonio Ariño
Celebració d’actes en altres centres
11.30 h. Concentració a les portes de la Facultat de Filosofia
12.00 h. Concentració silenciosa al Campus de Burjassot
12.00 h. Acte amb motiu del 25 de Novembre (Campus de Tarongers). Performance
reivindicativa contra la violència de gènere
20.00 h. Adona’t. Teatre Fòrum sobre violència de gènere (Facultat de Magisteri)
Divendres, 27 de novembre
12.00 h. Xerrada “La societat de la informació: un joc desigual” per Gusi Bertomeu
(Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació)

15
Unitat d’Igualtat UVEG

Desembre 2015

MEMÒRIA ACTIVITATS 2015
5

Relacions institucionals:
Assistència a actes institucionals, jornades, congressos, seminaris i reunions
-

Dia Internacional per la Igualtat Salarial. Direcció General de Família i Dona. 20 de
febrer de 2015.

-

Dia De la Dona. Ajuntament de Burjassot. 8 de març de 2015.

-

Acte de lliurament dels Premis Dones Progressistes 2015. Ateneu de València. 25
de març de 2015.

-

Integrant de RUIGEU (Red de las Unidades de Igualdad de Género por la Excelencia
Universitaria). Trobada d’Unitats d’Igualtat de les Universitats Espanyoles.
Universidad de Salamanca. Maig de 2015.

-

Direcció General de Família i Dona de la Generalitat Valenciana. Entrevista amb
Secretari Autonòmic d’Inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat, Alberto
Ibáñez i Mezquita i Anaïs Menguzzato, Directora general del Institut Valencià de les
Dones. 9 de setembre de 2015.

-

Reunió amb la Regidoria d’Igualtat Isabel Lozano Lázaro. Secció Dones i Igualtat de
la Regidoria de Benestar Social i Integració. Ajuntament de València. 14 de
setembre de 2015.

-

Reunió amb la directora, Josefina Bueno, de la Direcció General d'Universitat,
Investigació i Ciència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport..
22 de setembre de 2015.

-

Trobada del grup de treball d’igualtat de gènere de la Xarxa Vives d’Universitats:
“L’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe a les universitats”. Universitat
Politècnica de València. 10 i 11 de desembre de 2015.

-

Reunió amb les seccions sindicals de la Universitat de València. 21 de desembre de
2015.

-

Integrant del Consell Municipal de la dona de l’Ajuntament de València des de
setembre de 2014. Participa en la sessió del 23 de desembre de 2015.

-

Visita professors investigadors del departament de Dret Privat en la Universidad
Iberoamericana y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

-

VIII Trobada Estatal de les Unitats d’Igualtat de les Universitats Públiques. La
Universidad de Salamanca ha acollit aquest any la Trobada de les Unitats d’Igualtat
de les Universitats Espanyoles centrada en la conciliació. 7 i 8 de maig de 2015.

-

Seminari internacional contra la violència de gènere. Castelló. 18 i 19 de novembre
de 2015
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Comunicació i sensibilització

6.1 Campanyes institucionals
6.1.1 Campanya institucional "No deixes que decidisquen per tu"
Mitjançant la campanya institucional "No deixes que decidisquen per tu” volguérem animar
les estudiantes a participar activament en els processos electorals de novembre de 2015 i
a presentar candidatures, així com invitar els estudiants i les estudiantes a donar suport a
candidatures que foren equilibrades.
Per a fer-ho, enviarem un email al col·lectiu estudiantil, i un altre especialment dirigit a les
estudiantes, així com a les associacions estudiantils, amb informació sobre els processos
electorals i invitant, particularment les estudiantes, a participar activament. També férem
difusió, incitant a la participació, a través de les xarxes socials i el blog “Dones al Claustre”,
així com a través de pòsters que distribuirem per tots els centres de la universitat.
En desembre de 2015, redactarem un microinforme sobre els resultats de les eleccions i
iniciarem el contacte amb representants claustrals que havien estat elegides per a fixar
entrevistes per a conèixer més de la seua trajectòria política i fer-les servir com referents
per a que més xiques participen en futures eleccions. Les entrevistes estan fixades per a la
primera setmana de febrer de 2016.
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6.1.2 Campanya institucional per a la prevenció de la violència de gènere (novembre
2015 – novembre 2016)

La campanya institucional per a la prevenció de la violència de gènere es va presentar en
l’acte institucional que, amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional per a
l’eliminació de la violència contra les dones, va organitzar la Universitat de València. La
campanya audiovisual inclou:


Subscripció al Manifest elaborat per la Xarxa d’Unitats d’Igualtat de Gènere per a
l’Excel·lència Universitària (RUIGEU, per les seues sigles en castellà) amb motiu del
25N.



Difusió de microrelats premiats a les diferents edicions del Concurs de Microrelats
Audiovisuals que organitza la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.



Difusió dels Curtmetratges per la igualtat, premiats en la “IX edición 2015,
Certamen internacional de cortos por la igualdad”.



Píndoles audiovisuals per a la prevenció de la violència de gènere i visibilitzar
estereotips i missatges sexistes entre l’alumnat de la Universitat de València.
-

Píndola 1: No et deixes embolicar. (desembre 2015)
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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.
Notícies publicades en 2015:


Judit González: “Cal portar les campanyes contra la violència de gènere als centres
educatius”. JORGE CHENOVART. 11 febrer 2015.



Un projecte europeu de la Universitat adverteix de la desigualtat de gènere en la
distribució dels diners a les cases. REDACCIÓ. 18 febrer 2015.



Març per la Igualtat finalitza amb més de trenta activitats de sensibilització. PAU
SERRANO. 25 març 2015.



La història oblidada de les dones sufragistes. LORENA HERNÁNDEZ. 11 novembre
2015.

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 2015).
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).
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A 31 de desembre de 2015 teníem 1.092 “M’agrada” en la nostra pàgina de Facebook (636
en 2014). El 79% de la nostra audiència són dones.

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

A Youtube, al llarg de 2015, tinguérem unes 1.530 visualitzacions (un 85% més que l’any
anterior), amb una duració mitjà de les reproduccions de 2:30. El 62% de la nostra
audiència són dones.
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