MEMÒRIA ACTIVITATS 2014
Contactes institucionals, presentació a altres entitats
-Premi Isabel Ferrer 2014 de la Generalitat Valenciana amb motiu del Dia de la Dona.
-Direcció General de Família i Dona de la Generalitat Valenciana.
-Integrant del Consell Municipal de la dona de l’Ajuntament de València des de setembre de 2014
-Secció Dones i Igualtat de la Regidoria de Benestar Social i Integració. Ajuntament de València.
-Instituto de la Mujer.
-Trobada d’Unitats d’Igualtat de les Universitats Espanyoles. Juny 2014. Universitat de València
-Integrant de RUIGEU (Red de las Unidades de Igualdad de Género por la Excelencia Universitaria).
Coordinació Manifest unitari 8 de Març
-Integrant del Grup de Treball d’Igualtat de la Xarxa Vives.
-Sindicats.
-Institut Universitari d’Estudis de la Dona (UVEG).
-Visita del Projecte “Fortalecimiento de la Equidad de Género en la Educación Superior” (FEGES), de
la Universidad Autónoma, Nacional, Industrial de Santader i Central de Colòmbia.

Activitats de les comissions
-

Comissió de Polítiques d’Igualtat (CPIUV): 21 gener: Primera valoració de la posada en
marxa del II Pla d’Igualtat, Març per la Igualtat, Trobada d’Unitats d’Igualtat de les
Universitats Públiques espanyoles en la Universitat de València; 18 de setembre: Informe
del vicerector de Cultura i Igualtat, Planificació de les activitats de l’últim trimestre de 2014.
25 de Novembre, Renovació nomenaments CPIUV, Propostes Honoris Causa i Medalla.

-

Comissions d’Igualtat. Constituïdes als 18 centres així com a Serveis Centrals i Generals,
coordinen activitats amb motiu del 8 de març i del 25 de novembre.

II Pla d’Igualtat (2013-2017)
Implementació del II Pla d’Igualtat

Eleccions a Rector/a 2014
La Unitat d’Igualtat recorda als diversos candidats que els programes han de comptar amb mesures
que garantisquen la igualtat entre dones i homes. Han de procurar que la perspectiva de gènere i el
llenguatge igualitari estiguen presents.

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.
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Pàgina web i xarxes socials
La pàgina web té com a objectiu informar i sensibilitzar la comunitat universitària en qüestions
d’igualtat i gènere.
La Unitat d’Igualtat ha mantingut enguany pàgina en Facebook i compte en twiter, on es fa difusió
de les activitats que es realitzen i es pengen notícies i enllaços d’interès. També compta amb Canal
Youtube propi.
En el Facebook comptem amb 636 seguidors i en el twitter amb 502.

Activitats i sensibilització
Finestra de la Igualtat. Articles d’opinió de periodicitat quinzenal en la publicació universitària
InfoUniversitat amb perfils de dones rellevants de la comunitat universitària.
Els perfils s’elaboren a partir d’entrevistes enregistrades i penjades al canal youtube de la Unitat
d’Igualtat: http://infouni.blogs.uv.es/category/la-finestra-de-la-igualtat/
Cicle cinematogràfic coordinat per l’Aula de Cinema de la UV.
-L'Aula de Cinema de la Universitat de València, en col·laboració amb la Unitat d’Igualtat de la
mateixa Universitat i La Filmoteca de CulturArts, va programar el cicle: Encotillades: qüestionant
els estereotips femenins en el cinema clàssic. El cicle es realitza al Saló d'Actes Sanchis Guarner de
la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
La tentación vive arriba (The Seven Year Itch, Billy Wilder, 1955, 105'); Dimecres 12 de març, 18:00
Sólo el cielo lo sabe (All that Heaven Allows, Douglas Sirk, 1955, 89’); Dimecres 26 de març, 18:00;
El ángel azul (Der blaue Engel, Josef von Sternberg, 1930, 109')
-L'Aula de Cinema de la UVEG i l'Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero
(centre mixt del CSIC i la Universitat de València) varen programar, amb la col·laboració de la Unitat
d’Igualtat de la Universitat de València i La Filmoteca de CulturArts IVAC, el cicle cinematogràfic
Retrats de la maduresa femenina. El cicle es realitza al Palau de Cerveró
Dijous 6 de març, 18:00 The Mother (Roger Michell, 2003); Dijous 13 de març, 18:00 En el séptimo
cielo (Wolke 9, Andreas Dresen, 2008); Dijous 20 de març, 18:00 80 egunean (En 80 días, José María
Goenaga, Jon Garaño, 2010); Dijous 27 de març, 18:00 La vida empieza hoy (Laura Mañá, 2010)
-L'Aula

de Cinema de la UVEG i l'Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero
(centre mixt del CSIC i la Universitat de València) han programat dintre de les activitats paral·leles
amb motiu de l’exposició “Dones i Ciències. Trencant barreres” un cicle de cinema amb les
següents pel·lícules: Amelia (Mira Nair, 2009); Los méritos de Madame Curie (Les palmes de M. Shutz,
Claude Pinoteau, 1997); Visión. La historia de Hildegard von Bingen (Vision – Aus dem Lebender
Hildegard von Bingen, Margarethe von Trotta, 2009).

Lliurament de la Medalla de la Universitat institució a la prestigiosa oncòloga Ana Lluch.
Setembre de 2014. Ana Lluch és catedràtica de Medicina en la Facultat de Medicina i Odontologia
de la Universitat de València i cap del Servei d’Hematologia i Oncologia de l’Hospital Clínic
Universitari.
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V Setmana per la Igualtat “Març per la Igualtat”.
Del 3 de març a l’10 d’abril. 60 activitats realitzades als tres campus
Dilluns, 3 de març
1. Exposició “Dones rellevants als Països Catalans” (fins divendres 7 de març). Facultat de
Ciències Socials. Organitza: BEA
2. Exposició “Dones en forma contra l'exclusió” (fins 31 de març). Hall de la Facultat de
Magisteri. Organitza: Vicedeganat de Cultura i Igualtat i la Comissió d’Igualtat de la Facultat
de Magisteri

Dimarts, 4 de març
3

17:00 h. Conferencia: “Investigación educativa relativa a la sociología de las relaciones
afectivo sexuales” amb Mar Venegas, doctora en Sociologia, professora de la
Universidad de Granada i autora del llibre “Amor, sexualidad y adolescencia. Sociología
de las relaciones afectivisexuales”. Facultat de Ciències Socials

4

17:00 h. Xerrada: Desafiaments per la igualtat entre dones i homes. Diferents mirades
al món global, amb Lola Bañón, periodista i escriptora valenciana, Alicia Cebada,
coordinadora de projectes “Mujeres por África” i Issatou Ndiaye, presidenta de la
Asociación de Mujeres Africanas.

5

18:30 h. Projecció del documental: La guerra contra las mujeres d’Hernán Zin, i
posterior col•loqui.. Facultat de Ciències Socials. Organitza: BEA*

Dimecres, 5 de març
6

17:00 h. Xerrada: Noves masculinitats amb Joan Sanfélix Albelda, sociòleg i formador
en igualtat a equaliza.net

7

18.30 h. Debat: Les Claus de la igualtat amb diferents forces polítiques del País
Valencià. Facultat de Ciències Socials. Organitza: BEA*

8

18:00 h. Encotillades. Qüestionant els estereotips femenins en el cinema clàssic. La
tentación vive arriba. (The Seven Year Itch, Billy Wilder, 1955). Sala d’actes Sanchis
Guarner. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

9

19:30 h. Concert “A cor de dones”. Capella de la Sapiència. Centre Cultural La Nau

Dijous, 6 de març
10 h. 2º Giornatta della literatura italiana contemporabea: Le scrittrici. Saló de Graus.
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.
11 11:30 h. Taller: El sistema sexo/género
12 17:00 h. Conferència: Violencia contra la mujer: mecanismos para mantener la
discriminación. Saló de Graus. Facultat de Psicologia. Organitza: Associació PSIMA.
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13 16.30 h. Xerrada: La necessitat del feminisme amb Macu Gimeno
14 17.30 h. Xerrada-taller “Sexualitat, plaers i autoconeixement sexual” amb Raquel
Lobato Agudo, de La Alegre Conchita, sexóloga. Tancarà les II Jornades per la Igualtat,
ESIR, grup de música de dones i valencià. Facultat de Ciències Socials. Organitza: BEA*
15 18:00 h. Retrats de la maduresa femenina. Cicle cinematogràfic Març 2014. The Mother
(Roger Michell, 2003). Presentació a càrrec de Giuliana Colaizzi, catedràtica de
Comunicació Audiovisual i Publicitat (Universitat de València). Palau de Cerveró. Plaça
Cisneros, 4
16 19:00 h. El dret a decidir. Conferència: “La reforma de la llei de l’avortament de
Gallardón: ideologia i conseqüències”, a càrrec de Lara Alcázar, activista i fundadora de
FEMEN Spain i Àngela Escribano, membra del Moviment Feminista Valencià. Professora
de l’Escola de Ciutadania Maria Moliner. Saló d’actes. Facultat de Geografia i Història.
Organitza: Campus Jove

Divendres, 7 de març
17

12:00 h. Concentració de 5 minuts de silenci. Rectorat de la Universitat de València.
12:15 h Acte institucional PRIMERA DOCTORA PER LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA,
amb la presència del Rector Magnífic de la UV, Carmen Tomás, directora de la
Unitat d’Igualtat, Paco Tomás, catedràtic de Química Física i ex rector, i Rosario
Domingo, primera doctora per la Universitat de València. Professora titular del
departamento de Química Física, jubilada. Saló d’Actes del Rectorat. Campus de
Blasco Ibáñez.

Dilluns, 10 de març
17 10:00 h. Conferència i debat: “Las cosas han cambiado, ¿han cambiado las cosas?”, a
càrrec de Berta Rubio Barroso, professora d’investigació del CSIC amb motiu de la
celebració del Dia de la Dona que organtizen els centres CSIC, IFIC I IATA de la UV. Sala
de seminaris de l’Institut de Física Corpuscular | Parc Científic, Campus de BurjassotPaterna
18 13:00 h. Inauguració de l’exposició de fotografíes “Dona i Ciència” al Campus de
Burjassot. Entrega dels premis del Concurs, ConCIÈNCIA’t, 2014. Hall de la Facultat de
Farmàcia. Campus de Burjassot-Paterna

Dimarts, 11 de març
19 11.00 hores Cicle: + Dones, + Igualtat, + Cultura Conferència: "El descamino de la
cultura. Sin referencias de mujeres en los contenidos educativos" amb Ana López
Navajas. Sala de Juntes Cèsar Simon. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.
Campus de Blasco Ibáñez
20 12.00 hores Celebració del dia de la Igualtat a la Facultat de Dret. Inauguració de les
Jornades amb Elena Olmos, degana; Javier Plaza, Vicedegà; Laura Chorro, Directora
General de Familia i Dona; Carmen Tomas, directora de la Unitat de Igualtat i Gemma
Fabregat Monfort, vicedegana.
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21 12.30 hores Taula redona: El paper de la dona als programes dels partits polítics amb
Monica Oltra, Diputada de Compromis en les Corts; Marina Albiol Diputada de EUPV a
les Corts; Rosa Peris, Secretaria de igualtat del PSPV i Elena Bonet, diputada
autonòmica del PP. Saló de Graus. Facultat de Dret

Dimecres, 12 de març
22 18:00 h. Encotillades. Qüestionant els estereotips femenins en el cinema clàssic. Sólo el
cielo lo sabe. (All That Heaven Allows, Douglas Sirk, 1955) Sala d’actes Sanchis
Guarner. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
23 19:00 h. Conferencia. La salud de las mujeres en contextos de emergència y pobreza
extrema. Guatemala e India, dos enfoques para superar el peligro y la exclusión, amb
Mila Font, delegada de Metges sense fronteres, Sergio Moratón, delegat de la Fundació
Vicent Ferrer i Vicente Pla, cirurgià i cooperant de FVF. Saló de Graus de la Facultat de
Medicina

Dijous, 13 de març
24

18:00 h. Retrats de la maduresa femenina. Cicle cinematogràfic Març 2014. En el
séptimo cielo. (Wolke 9, Andreas Dresen, 2008). Palau de Cerveró. Plaça Cisneros, 4

Dijous, 20 de març
25

18:00 h. Retrats de la maduresa femenina. Cicle cinematogràfic Març 2014. 80
Egunean. (Jon Garaño, Jose Mari Goenaga, 2010). Palau de Cerveró. Plaça Cisneros,
4

Divendres, 21 de març
26
17:30 h. Conferència: La inmigración,¿ problema u oportunidad?. Amb les ponents
de Ken Province (FOJA Oraganización afroespañola) i Elvira Parafita Losada (membra del
CIES NO, Campanya pel tancament dels Centres d’Internament d’estrangers). Saló de
Graus, Facultat d’Economia Campus de tarongers. Organitza: Colectivo de Estudiantes
Ecuatoguineanos (CEE).

Dies 24, 25 i 26 de març
27
I
Congrés
d'Investigacions
Feministes
en
Transformacció.
*
http://congresinvestigacionsfeministes.blogspot.com.es/ A partir de les 9.00 h. Saló d’actes
i Sala de Juntes de la Facultat de Ciències Socials

Dilluns 24 de març
28

18.00 h Entrega de Premis del Concurs de Microrelars àudiovisuals contra la
violencia de gènere de la Universitat de València Saló d’actes Sanchis Guarner.
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
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Dimarts, 25 de març
La dona amagada: La dona crea Universitat.*
29

17:00 h. Inauguració de l’exposició: “Les primeres profesores de la Facultat de
Filosofia i Lletres”. Sala de Juntes de la Facultat de Filosofia i CC.EE.

30

19:00 h. Taller: Poesia feminista a càrrec de l’Aula de Poesia de la Universitat de
València. Jardí de la Facultat de Filosofia i CC.EE.

Dimecres, 26 de març La dona amagada: La dona crea Universitat.*
31

10:30 h. Rebel•lia i regeneració a la Universitat, per Marc Baldó.

32

12:00 h. “Pensadores del segle XX”, per Nieves Campillo .

33

13:00 h. “Introducció de la dona a l’ensenyament mitjà i universitari”, per Mª Carmen
Agulló.

34

16:00 h. “Pioneres i lluitadores en la història del Departament de Prehistòria i Arqueologia
de la Universitat de València”, per Vanessa Albelda, Cristina Real, Carmen Martínez i Miguel
Ángel Bel.

35

17:00 h. “Introducció de dones al PAS de la Universitat de València”, per Carmen Tomás
(Unitat de Igualtat, UV).

36

18:30 h. “La dona en época franquista”, per Mélani Ibañez, Departament de Història
Contemporània (UV).

37

19:30 h. Projecció documental: sobre la dona a la Universitat de València, per Victor
Navarro (UV). Saló de Graus, Facultat de Geografia i Història. La dona amagada: La dona
crea Universitat.*

39

18:00 h. Encotillades. Qüestionant els estereotips femenins en el cinema clàssic. El ángel
azul. (Der blaue Engel, Josef von Sternberg, 1930). Presentació a càrrec d’Áurea Ortiz,
professora de la Universitat de València. Sala d’actes Sanchis Guarner. Facultat de Filologia,
Traducció i Comunicació

40

18:30 h. Poemes per la igualtat (3ª edició). Amb les poetes Alba Àlvarez, Laia Fontana i
Maria Josep Escrivà, acompanyat per la música de María Sánchez (violí).Facultat de
Filologia, Traducció i Comunicació.Organitza: El Gat Negre*

Dijous, 27 de març
41

10:00 h. Inauguració Jornades “Dona treballadora, embaràs i lactancia”, coordinades per
Ana Mª Sánchez, professora d’Infermeria i integrant de la Comissió de Polítiques d’Igualtat
de la UV.

42

10:25 h. Ponència: Marc general de la prevenció dels riscos laborals durant l’embaràs i la
lactància. A càrrec d’Encarna Santolaria Bartolomé

43

10:45 h. Ponènecia: L’activitat preventiva a la Universitat de València. A càrrec de Maria J
osé Vidal García.
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44

11:20 h. Taula redona: Experiències preventives a l’empresa. Intervenen: Consuelo Jarabo
Latorre, Marisa Baena Martínez, Isabel Mesenguer Lloret i Belén Fuster Giménez. 12:15 h.
Debat i clausura. Saló d’Actes, Edifici Rectorat

45

12:30 h. Inauguració de l’exposició: Les primeres profesores de la Facultat de Filosofia i
Lletres. Hall de la Facultat de filosofía i CC.EE. La dona amagada: La dona crea Universitat.*

46

17:00 h. Col•loqui sobre dones pioneres a la Universitat, per Isabel Morant, Carmen
Aranegui, Trinidad Simó i Lola Bañón. Sala Enric Valor, Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació. La dona amagada: La dona crea Universitat.*

47

19:30 h. Concert del grup Esir, (Entrada lliure). Auditori de la Facultat de Filologia, Traducció
i Comunicació.

48

18:00 h. Retrats de la maduresa femenina. Cicle cinematogràfic Març 2014. La vida empieza
hoy. (Laura Mañá, 2010) Palau de Cerveró. Plaça Cisneros, 4

Dilluns, 31 de març
49

10:00 h. Seminari: Dimensió jurídica de la publicitat no sexista, teoria i pràctica.

50

10:30 h. Teoria: Mirades de la publicitat sexista des de les diferents àrees jurídiques:
Constitucional, Penal, Civil, Administrativa i Mercantil.

51

12:15 h. Pràctica: Casos pràctics de publicitat deslleial, il•lícita i sexista. Saló de Graus,
Facultat de Dret, Campus de Tarongers.

Dimecres, 2 d’abril
52

IIª Edició del projecte “Igualtat de gènere” amb la temàtica de: “Mujer y Trabajo en Guinea
Ecuatorial”.Facultat d’Economia. Organitza: Colectivo de Estudiantes Ecuatoguineanos de
València*

53

16:30 h. “Les dones i la pilota”, ¿què pensen les dones del nostre esport? Saló de Graus.
Facultat de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

54

18:30 h. Taller de pilota. Monitores: Mónica Martínez i Sara Camps. Frontó del Pavelló
universitari, carrer Menéndez i Pelayo, 19. Organitza: Associació jugadors pilota valenciana.

Dijous, 3 d’abril
55

11:00 h. Taller: Mujer y exilio. (Sala de Juntes)

56

17:00 h. Xerrada: Col•lectivització de propostes de les dones a l’exili. Tancament cultural:
Monòleg “mujer basura”. (Saló de Graus). Facultat de Psicologia. Organitza: Asociación
Entreiguales.*

Dimarts, 8 d’abril
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57

09:00 h. Taller 1: “Sistema sexe-gènere: la construcció de les identitats femenines i
masculines”.

58

Taller 2: “Funció pedagògica del joc des de la perspectiva de gènere”.

Dijous, 10 d’abril
59

11:00 h. Taller 3: “Com comprar una joguina no sexista?”.

60

Taller 4: Elaboración conjunta de un guía del juguete no sexista. Facultat de Magisteri. Aula
P02.08. El sexisme a les joguines, organitza: Asociación ALIA.

Aula de Música. L’Aula de Música ha programat diversos concerts. En el marc de la V Setmana per
la Igualtat, A cor de dones, 5 de març; el concert amb Marta Matheu, soprano i Úrsula Segarra, arpa
el 10 d’abril; Ana María Madolell i Alexandra Baquero, flautes i Sonia Sifres, piano el 4 de juny de
2014 i María del Mar Jimenez, Maria Jose Yáñez i Sandra Felis el 2 de desembre al Jardí Botànic
amb motiu del 25 de novembre, Dia contra la violència contra les dones.
Aula de Teatre. "Troyanas", de Eurípides. Per Grup Komos. Direcció Miguel Navarro. Dimarts 4,
dimecres 5 i dijous 6 de març, 19,30 h. Centre Cultural La Nau. Sala Matilde Salvador.
Promoció de l’assignatura Relacions de Gènere en els estudis de grau.
-Col·laboració amb el Màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat. Promoció i difusió dels resultats de
les investigacions en els TFM. Repercusió mediàtica del TFM “Neo-princesas de tocador” de Sara
Vierna Fernández
-Col·laboració amb el Màster en Dret i Violència de Gènere
*Participació en l’acte dinauguració el 7 de febrer. Saló de Graus de Dret i en l’acte de
clausura del curs amb la taula rodona: "La reforma de la llei de l'avortament: qüestions ètiques i
jurídiques"

Exposicions
Dona i Fotografia. Premi “Consciència’t” del Campus de Burjassot. Hall Facultat de Farmàcia
Dones: territoris artístics de resistència: En aquesta exposició es mostra una selecció d'obres de
dones artistes –realitzada per la comissària, la doctora Irene Ballester– el treball de les quals té el
seu rerefons en la igualtat, necessària en una societat democràtica. 8 maig- 7 setembre
Trencant barreres. Dones i ciències. De 17 de setembre de 2014 a 9 de gener de 2015. L’exposició
“Trencant barreres. Dones i ciències” pretén mostrar la contribució de les dones al món del progrés
científic i la tecnologia, àmbits pels quals han passat desapercebudes, invisibles tant elles com les
seues recerques, descobriments, invents i, fins i tot, patents. Un sector del que han estat
desplaçades a causa de diversos factors, que troben com a nucli comú la construcció tradicional
androcèntrica de la ciència, l'ordre social patriarcal i, com a resultat de tot açò, la discriminació per
raó de sexe. Les comissaries: Natalia Torres i Mª Carmen San Julián
Claustre Obert en La Nau:
-El director de programes de l'Agència de Drets Fonamentals de la UE, Albin Dearing, va analitzar a
l'Aula Magna els resultats de la macro-enquesta elaborada per aquest organisme per estudiar el
problema de la violència de gènere en tota Europa. En l'enquesta han participat 42.000 dones dels
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28 Estats membres de la UE, amb una mitjana d'1.500 entrevistes per país. L’acte es va realitzar el
23 de setembre
-La catedràtica de Filosofia Moral i Política i membre del consell d’estat, Amelia Valcárcel,
representant de la teoria filosòfica feminista de la igualtat i una de les pioneres del pensament
feminista en Espanya, va oferir la conferència “Ètica, religió i democràcia”, dijous, 20 de novembre
al Paranimf de La Nau.
Debats a La Nau
-Conferència de Marcela Lagarde. 5 de maig . Paranimf Catedràtica de la Universitat Nacional
Autònoma de Mèxic, ha encunyat el terme feminicidi per a descriure la situació en Ciutat Juárez,
Mèxic i va aconseguir la creació d'una Comissió Especial de Feminicidi en el Congrés per a investigar
l'assassinat de dones en Ciutat Juárez.
-Teresa Freixes Sanjuán, catedràtica de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de
Barcelona i integrant d’EWLA (Associació Europea de Dones Juristes), va visitar la Universitat de
València amb motiu dels actes institucionals del 25 de Novembre. La professora Freixes va impartir
la conferència Europa contra la violència de gènere i va analitzar com s’afronta des d’Europa la
prevenció i l’eradicació de la violència de gènere. 24 de novembre. Aula Magna La Nau Centre
Cultural.
Fòrum de debats
-Presentació del LLibre : “MEDICINA I GÈNERE - de Ramon Trullenque” 4 de febrer. Aula Magna. La
Nau Centre Cultural.
-Conferència de la veterana de la guerra de l’Iraq Wendy Barranco, “Iraq: experiència de la guerra i
el sexisme des de dins”. 27 octubre. Aula Magna. La Nau Centre Cultural.
CELEBRACIONS INSTITUCIONALS
8 de Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora.
L'acte institucional del 8 de març es va centrar en la figura de Rosario Domingo, professora titular
de Química Física qui va ser la primera doctora per la nostra Universitat.
25 de novembre. Dia Internacional contra la Violència a les Dones.
Una concentració silenciosa de cinc minuts a les portes del Rectorat va donar pas a una conferència
de la professora de Dret Penal de la Universitat de València Paz Lloria García, co-directora del
Màster en Dret i Violència de Gènere sobre la violència de gènere en l’era digital’

Observatori d’Igualtat
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 20132014 s’han realitzat les següents activitats:
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-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 2013 del
Servei d’Anàlisi i Planificació. S’ha millorat la informació disponible sobre participació i òrgans de
govern, posant de manifest que la representació femenina dins els òrgans de direcció,
administració i gestió de la nostra Universitat és significativament inferior a la masculina.
-VII Trobada Estatal de les Unitats d’Igualtat de les Universitats Públiques
La Unitat d’Igualtat va ser l’organitzadora de la VII Trobada, que es va fer a la Universitat de
València en juny 2014. Es va crear el bloc http://trobadaigual.blogs.uv.es/ on va estar disponible
tota la informació del programa, les ponències, i el currículum de les persones ponents. Una vegada
finalitzat l’encontre es van publicar els vídeos de les ponències i es va elaborar un informe de
conclusions per tal d’afavorir la posada en marxa de noves accions a l’àmbit de les polítiques
d’igualtat en el context universitari.
-Informes d’Impacte de Gènere
Són informes que acompanyen els projectes o convocatòries i que permeten fer una previsió de
quins són els possibles efectes diferencials que l'aplicació d'aquesta norma puga tenir sobre dones i
homes, a fi d'introduir recomanacions que pugan complir amb l'objectiu d’igualtat d'oportunitats,
que s’estableix a la Llei d'Igualtat i a la resta de normativa aplicable. S’ha fet una revisió dels
Informes d’Impacte de Gènere que s’han de presentar en les convocatòries d’ocupació pública del
Servei de Recursos Humans de PAS i PDI.

Formació




La Nau dels Estudiants i les Estudiantes. Tallers dirigits a estudiantes i estudiants. Gratuïts.
5 hores de durada. En col·laboració amb el Sedi. Març- Abril 2014
o Amor, no m’estimes tant, estima’m millor. Impartit per Cruz Pla, psicòloga, Màster
en Gènere i Polítiques d’Igualtat
o Ese oscuro objeto de deseo. La imatge de la dona als mitjans de comunicació.
Imparteix Lourdes Pasqual, assessora lingüística UJI, experta en comunicació no
sexista.
o Homes i dones davant el repte de la participació política. Imparteix: Isabel Lozano,
psicòloga, Màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat
o La simetria en les relacions. Imparteix: Coto Talens, psicòloga, experta en formació i
prevenció de la violència de gènere
Curs d’especialització per a agents en violencia de gènere. 20 hores. Universitat d’Estiu de
Gandia
o Orígens de la violència i manifestacions violentes en família des de la perspectiva
de gènere. Toya Vázquez Verdera. Professora de Teoria de l’Educació. Universitat
de València
o Abast i sentit de la Llei contra la violència de gènere.Beatriz Belando Garín. P. T. de
Dret Administratiu i Processal. Universitat de València
o La prevenció a través de les polítiques socials: àmbit estatal i autonòmic. Beatriz
Belando Garín. P. T. de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València
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o La prevenció en l’àmbit de l’educació. Toya Vázquez Verdera. Professora de Teoria
de l’Educació. Universitat de València
o El tractament de la dona en la publicitat. Breu referència al tractament informatiu
de la violència de gènere. Josep Vicent Gavaldà Roca. P. T. de Teoria dels
Llenguatges. Universitat de València
o Serveis socials i Centre Dona 24h. Cristina Nadal Gilabert. Responsable Centre
Dona 24 hores de València
o La violència de gènere i la violència familiar en el codi penal. Paz Lloria García. P.
T. de Dret Penal. Universitat de València
o Dona, violència i discapacitat. José Manuel Vidagany. Advocat
o La denúncia dels maltractaments davant la policia. Drets de la víctima i
assistència lletrada. José Manuel Vidagany. Advocat
o La tutela judicial civil i penal. Juan Carlos Vegas Aguilar. Dr. en Dret i Advocat


Igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Curs de formació en línia sobre igualtat.
Dirigit a PAS i PDI. Realitzat per l’Instituto de la Mujer. Curs 2013-2014 Docent: Nuria
Girona. Organitza: SFP



Taller pràctic “Prevenció de la Violència de Gènere” a càrrec de Coto Talens a l’alumnat de
Psicologia Social. Coordina la professora Berta Chulvi. Abril 2014

Subvencions
La Unitat d’Igualtat de la Universitat de València ha rebut una subvenció de l’Instituto de la Mujer
per a la realització de:


La inclusión de la igualdad en la investigación científica. 5.766 Eur.

Ajudes
Convocatòria d’ajudes a associacions i col·lectius d’estudiants de la Universitat de València per a
la Setmana per la Igualtat 2014 en col·laboració amb el delegat del rector per a estudiants i el
Servei d’Informació i Dinamització dels Estudiants (Sedi):


Asociación Intercultural para el desarrollo Comunitario ABYA YALA



Asociación Entreiguales.



El Gat negre. Poemes per la igualtat. Facultat de Filologia Traducció i Comunicació. 26

de març.


Colectivo de Estudiantes Ecuatoguineanos de València.- El papel y la condicion de la mujer
ecuatoguineana



Bloc d’Estudiants Agermanants.-



Campus Jove.- El dret de decidir” amb Angela Escribano i Lara Alcázar de Femem Spain.
Facultat de Geografia i Història. 6 de març.



Associació jugadors pilota valenciana. La revolució de la pilota valenciana al segle XXI: les
dones. FCAFE. 2 d’abril.
Asociación ALIA.
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Convocatòria d'ajudes per a impulsar la igualtat de dones i homes a la UVEG. 2013 atorgades per
la realització de les següents activitats a aquestes persones membres de la comunitat
universitària:
Monica Bolufer Peruga, ; Amparo Bonilla Campos; Carmen Botella Mascarell, Raquel Conchell
Diranzo, Angeles Faus Golfe, Mª Dolores Furió Ortega , Pas Garcia Martinez, Lucía Gómez Sánchez,
Elisabet Marco Arolas, Ana Marrades Puig, Maria Dolores Molina Galván, Laura Monrós Gaspar,
Emilia Moreno de la Vieja, Gabriela Moriana Mateo, Elena Olmos Ortega, Begonya Pozo Sánchez,
Margarita Roig Torres, Sebastián Sánchez Castillo, Dora Sánchez García, Ana Maria Sánchez García,
Luz Sanfeliu Gimeno, José Santaemilia Ruiz, Julia Sevilla Merino, Ricart Silvestre Vaño.
S’han realitzat les següents activitats:
-

Cicle: +Dones, +Igualtat, +Cultura a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació amb la
participació de Rosana Pastor, Monica Oltra, Lola Huete, Ana López Navajas, Yolanda Aldón
entre d’altres. Trobades mensuals amb dones rellevants en el món de la cultura.

-

Concurs de Microrelats contra la violència de gènere. 25 novembre. Guanyador "Flores",
d'un estudiant de Comunicació Audiovisual, Daniel Cruañes.

-

La historia en construcción: nuevas historiografias y enseñanza de la historia

-

Jornada sobre salud y género. Avances teóricos y líneas de investigación

-

Difusió de les carreres d'ETSE a centres de Secundària.-captació estudiantes

-

Jornada contra la Violencia de género

-

Jornada participativa sobre incorporació de la perspectiva de gènere en els pressupostos

-

Día internacional de la Mujer

-

Conferència: Glass Ceiling (techos de cristal): un análisis dinámico del efecto del sesgo

-

Jornada_Taller Girl's Day

-

Jornada: Feminismos y nuevas formas de politización: construyendo espacios comunes para
la igualdad

-

Coeducación. Dialógos desde el cuerpo.

-

Jornada: La violencia de género: una perspectiva social e institucional desde la intervención
en delitos contra la libertad sexual

-

I Jornades Educar en relació. Entre dones, espais de creació a l'escola

-

Conferencia-Seminario: El rol de la mujer en la recreación de la literatura clásica en las
tradiciones modernas

-

Jornada Monografica sobre el papel de la mujer para vehicular la resolución de conflictes

-

Jornadas Trabajo social feminista

-

Exposició: Mujer, todas somos una

-

Seminario sobre la situación actual de la violencia de género

-

I Trobada de dones investigadores de la Universitat de València

-

Jornada: Estudios e investigación con perspectiva de género en la Universitat
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-

Mujer trabajadora: embarazo y lactància

-

III Jornadas: La igualdad tambien se aprende

-

IV Seminario on English Doscourse Analysis

-

Jornada: Teoria y realidad de la igualdad en Europa: normativa, discurso político y medios
de comunicación

-

Jornadas Documentos para la resistencia

Convenis i col·laboracions
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 2014, una estudianta
de Sociologia i Polítiques ha estat realitzant les practiques a la Unitat.

VII Trobada Estatal d’Unitats d’Igualtat de les Universitats Públiques. Juny 2014
La Universitat de València va acollir la 7ena Trobada d'Unitats i Organismes d'Igualtat de les
Universitats Públiques espanyoles i es va realitzar els dies 5 i 6 de juny a l'Aula Magna del Centre
Cultural La Nau. Les polítiques d'igualtat en la gobernança de les universitats: Conciliació, recerca i
docència van ser els tres temes sobre els quals es va centrar el debat. Una de les conclusions de les
Jornades va ser la petició de més de 40 universitat de creació d’una sectorial d’igualtat a la CRUE.
La conciliació entre la vida personal, familiar i laboral, la recerca amb perspectiva de gènere i la
docència en igualtat van ser els temes que centren aquestes Jornades

Convocatòria del Premi “Olga Quiñones Fernández”
El passat mes de juny va faltar la professora Olga Quiñones Fernández qui va ser la primera
directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València. La Unitat juntament el Vicerectorat
de Cultura i Igualtat prepararen un acte d’homenatge al mes de juliol. En l’acte el rector es va
comprometre a crear un premi en el seu record.
La Comissió de Polítiques d’Igualtat reunida en setembre de 2014 va acordar establir el Premi Olga
Quiñones Fernández amb l’objectiu de promoure la incorporació de la perspectiva i els estudis de
gènere i per la igualtat en la docència i en la investigació.
El Premi A. Olga Quiñones Fernández es presenta amb dos modalitats, per a Treballs Final de Grau
(TFG) o equivalent i Màster (TFM) o Tesina en estudis de dones i per la igualtat de gènere.

Assistència a actes institucionals, jornades, congressos, seminaris
Jornada Conèixer 2014. Conferència d’Alicia Miyares. Facultat de Medicina i Odontologia UV. gener
2014

Reunió en la Direcció General de Família i Dona. Unitats d’Igualtat de les Universitats Públiques
Valencianes. 18 de febrer.
I Congrés “Investigació i Gènere a la Universitat Jaume I”. 8 de maig. Universitat Jaume I
Jornada: “Gestión de la diversidad desde la perspectiva de género”. 21 de maig. Palau de Pineda.
UIMP
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Exposició “Dones en Física” dins del 37th International Conference on High Energy Physics celebrat
al Palau de Congressos de València en juliol de 2014
Jornada: “Noves imatges al voltant de Marie Curie”. 12 de novembre. Palau de Cerveró

Col·laboracions de la Unitat d’Igualtat
La Unitat d'Igualtat de la Universitat de València ha col·laborat en la concessió de les beques per al
desenvolupament dins el programa Dona i Desenvolupament del Vicerectorat de Relacions
Internacionals i Cooperació.
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.
-Col·laboració de la Unitat d’Igualtat en el Taller "Feminismo para Principiantes".CM Rector Peset.
Organitza: Espacio Colectivo Feminista (un col·lectiu format per ex-alumnes del Master de Gènere i
Polítiques d’Igualtat) febrer 2014
-Col.laboració amb el monogràfic “Desmuntant Lara Croft. Dones, Arqueologia i Universitat.
Saguntum. Papeles del Laboratorio de Arqueología de la Universitat de València.
- Las maestras de la República. Passe del documental en el qual participa la professora Carmen
Agulló. La Nau Centre Cultural. 11 febrer
- Col·laboració amb el 3c3 Torneig de bàsquet femení amb motiu del Dia de la Dona. Organitza:
grup Lambda. Campus de Blasco Ibáñez.
- Ellas se van. Mujeres migrantes en Estados Unidos y España. Facultat de CC. Socials. 13 de febrer
- Conferencia "La salud de las mujeres en contextos de emergencia y pobreza extrema". Guatemala
e India, dos contextos, dos enfoques para superar el peligro y la exclusión. Organitza: Fundación
Vicente Ferrer i Médicos Sin Fronteras- 12 de març. Facultat de Medicina
- Celebració del dia de la igualtat en la Facultat de Dret d ela Universitat de València. Amb la taula
rodona: El papel de la mujer en los programas de los partidos políticos: Monica Oltra, Diputada de
Compromis en les Corts, Marina Albiol Diputada de EUPV a les Corts , Rosa Peris, Secretaria de
igualtat del PSPV i Elena Bonet, diputada autonómica del PP. 11 de març.
-Col·laboració en la Fira i Festa dels 50 anys de la Facultat de Geografia i Història. 29 maig
-Col·laboració en la redacció i jurat del I Premi “Igualtat en la Facultat d’Economia: Iniciatives de
Conciliació”. Maig 2014
-Suport a l’Escola de ciutadanania en femení “Maria Moliner”
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- Presentació del "Protocol per a la Detecció, Prevenció i Actuació en els Supòsits d'Assetjament
Laboral, Assetjament Sexual i Assetjament per Raó de Sexe a la Universitat Jaume I de Castelló".
Carmen Tomás docent del curs. 11 de juny. Universitat Jaume I
-“Yo decido. El tren de la libertad”. Projecció del documental al Jardí Botànic de la Universitat de
València. 10 de Juliol.
- Integrant del Jurat del Premi Jane Addams que atorga la Facultat de Ciències Socials al TFG de
Treball Social i Sociologia que promou la igualtat
- Regina, un documental que conta la història de Regina Jonas (1902-1944) primera rabina
ordenada al S. XX. Presentació dins de la 15 Jornada Europea de la Cultura Judía. Mujeres en el
Judaísmo. 18 setembre. CM Rector Peset

-La nina y el Lobo Una historia de violència machista y superación. Presentació del llibre d’Amparo
Sánchez. Organitza: Organització Femenina Popular amb la col·laboració de la Unitat d’Igualtat UV.
22 octubre. CM Rector Peset
-Clientelismo en la prostitución y su prevención . Jornada co-organitzada per la Direcció General de
Família i Dona i la Unitat d’Igualtat de la UV amb la intervenció de la professora Magdalena López
Precioso. 20 octubre. Facultat Ciències Socials UV

- "El sexisme en la comunicació i la publicitat"; Jornada co-organitzada per la Direcció General de
Família i Dona, Unitat d’Igualtat de la UV i Cardenal Herrera CEU amb la intervenció de la
professora Angeles Cuenca, representant de la UV en l’Observatori de la Publicitat no Sexista de la
Generalitat Valenciana. 22 octubre. CM Rector Peset
-"Veus de dones del passat i del present" per Begoña Sánchez. El rol de la dona en la recreació de
la literatura clàssica en les tradicions modernes 18 de novembre al CM Rector Peset

-Homenatge al Moviment Democràtic de Dones del País Valencià. 40 anys després. Amb Rosalía
Sender, Amparo Martínez i Pepa Guardiola. CM Rector Peset. 5 de novembre
-Jornada “La perspectiva de género en la investigación" en el marc de l’Assemblea general de
l’Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT). 24 octubre. CM Rector Peset
-Col·laboració en l’exposició “Les polítiques d’igualtat i els estudis de gènere en la Universitat de
València” juntament l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona i el Vicerectorat de Participació i
Porjecció Territorial. Inauguració: 25 de novembre. Edifici de Rectorat.
-Jornada “Debat i cooperació: estudis i investigació amb perspectiva de gènere en la Universitat de
València: estat de la qüestió”. 9 de desembre. Facultat de Ciències Socials. Organitza: Institut
Universitari d’Estudis de la Dona UV

Altres participacions de la directora de la Unitat d’Igualtat
Programa Dona i Desenvolupament. Comissió d'avaluació de les beques de cooperació.
Jurat del certamen “Curtmetratges per la Igualtat”.
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