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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 (2018):
Ajudes atorgades per la realització de les següents activitats i projectes:



Blasco Serra, Arantxa : I Jornada de dones en neurociència



Campos Granell, José: Jornadas Deporte y Mujer



Carralatá Simón, Adolfo: Comunicar i marcar la diferència. Testimonis de jovens
periodistes graduades a la UV



Espí López, Gemma Victoria: Un paso más hacia la igualdad de género



Ferrer Roca, Chantal: Las mujeres y la ciencia en la feria. Concurso Experimenta



Fuentes Durá, Inmaculada: Pioneras de la Psicometría en España: Cartografías del
olvido



González Bejar, María: II Jornada de la mujer investigadora



Ketiti Yahmedi, Awatef: Jornadas sobre la docencia universitaria con perspectiva
de género: Retos e Innovación



López Francés, Inmaculada: VII Jornades Coeducació "Construint Relates
coeducatius"



Maicas Prieto, Sergi: SWI en Igualtat



Martínez Sabater, Antonio: Hombres por la igualdad y la corresponsabilidad



Martínez Sabater, Antonio



Mifsut Herrera, Carmen (CGT): Jornades sobre les violències contra les dones 2018



Miralles Sori, Eulalia: El camí de la recerca a l'ensenyament i la difusió de les
escriptores….



Monrós Gaspar, Laura: Women writers and the canon:celebrating 1818



Moriana Mateo, Gabriela: Jornada de la inauguración del máster



Pérez Carbonell, Amparo: Conferència: Homes i dones en la història: entre raó i
sentiments



Pérez Martín, M. Angeles: Diversitat Familiar. Realitat, Cinema i Sitcom



Roca Cabrera, María: Jornada de Relecturas. Museos en clave de género



Rueda Pascual, Silvia: Premis +Dones 2018
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Santaemilia Ruiz, José: Jornada "Publicidad y sexismo: Miradas críticas desde el
siglo XXI



Sevilla Pavón, Ana: IV Jornada de educación multidisciplinar para la igualdad de
género: perpectivas pedagógicas, filosóficas y audiovisuales.



STEPV-IV: Jornada de Coeducació a la Universitat



Talavera Ortega, Marta: III Jornada de concienciación sobre violencia interpersonal
en jóvenes universitarias



Yagüe Perales, Rosa María V Premi Igualtat.Facultat Economia



Yagüe Perales, Rosa María: Exposición "La Economia no es solo cosa de hombres



Zaragoza Ninet, Gora: La Filología de las Mujeres

Convocatòria d’ajudes a associacions i col·lectius d’estudiants de la Universitat
de València per a la Setmana per la Igualtat 2018 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:


0 EN CONDUCTA
femeninas



PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS
Mujeres (in)visibles: Construyendo
equidad de género desde el espacio universitario.



PROFESIONALES SOCIALES EN LA INTERVENCIÓN DEL MALTRATOPSIMA Embajadoras por la paz. “¿Es la República Democrática del Congo el
peor lugar para ser mujer?”



ESTUDIANTS EN LLUITA



TUNA FEMENINA DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA DE LA UV
alegría y tradición



SAÓ-UV *



ELS 4 GATS DE MEDICINA



CRECER EN LA COMA Las hijas del barrio. Reivindicacions des de
l'exclusió.

Suena 0 en conducta / Ciclo muscal Artistas

Projecte 2n quadrimestre
Música,

SAONA La Universitat de Valencia
BodyPaint 2.0



Lliurament al IV Premi “Olga Quiñones Fernández” als millors TFM, TFG i
Tesi Doctoral 31 de maig 2018



Convocatòria del V Premi “Olga Quiñones Fernández” als millors TFM i TFG.
25 de novembre de 2018



Lliurament premis del Concurs de Fotografia ConCIENCIA’t. Campus de
Burjassot. Novembre de 2018
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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.
AMOR NO M'ESTIMES TANT, ESTIMA'M MILLOR. TALLER DE PREVENCIÓ
DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Taller impartit per Maria Cruz Pla Milán, Llicenciada en Psicologia i Master
en Gènere i Polítiques d’Igualtat. Té amplia experiència com a formadora i
tallerista en Escoles de Famílies, Grups d’Autoajuda en Salud Mental, amb
persones amb VIH… En la actualitat es orientadora i mediadora familiar.
Imparteix Tallers de Prevenció de la Violència de Gènere.
El taller, eminentment participatiu mitjançant dinàmiques grupals, tindrà els
següents continguts: Sexe i gènere, rols i estereotips. El sexisme en el
llenguatge. Desigualtats de sexe que persisteixen. ¿Estimem igual xics i xiques?
La utopia romàntica amorosa: transmissió cultural dels mites romàntics.
L’escenari de la violència de gènere en parelles heteronormatives joves.
Construïm relacions afectives des de la igualtat i per la no violència: estimem
millor.
Youtubers, Instagramers
(co)educación

com

a

influencers

(també)per

a

la

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.
El fenomen youtuber va més enllà d'un simple entreteniment. Des tercer cicle
de Primària, inclús abans, xiquetes, xiquets i joves ja coneixen a la majoria de
YouTubers del panorama nacional i internacional. Aquestes i aquests
YouTubers s'han convertit en autèntics imants per a elles i ells per la frescor
dels seus missatges, pels seus continguts, perquè representen el sorgiment
d'una nova professió còmoda, atractiva, que implica fama i una manera
diferent i divertida de guanyar-se la vida, encara que només siga per a una
minoria. Els seus missatges arriben directament i sense filtres perquè són
vistes i vistos com el seu grup d'iguals, perquè parlen el seu mateix llenguatge
i perquè utilitzen l'humor com a una poderosa estrategia per a captar l'atenció
immediata. I açò ho han sabut detectar en primer lloc les empreses, que no
dubten de que la millor publicitat i la més directa per a les seues marques ha
de fer-se mitjançant Youtubers, les persones que més poden influenciar avui
en dia entre el seu públic diana, perquè són grans influencers amb un públic
potencial de milions de xiquets, xiquetes i joves.
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Tallers per a Voluntariat dirigits a estudiants i estudiantes de la Universitat de
València. Prevenció de la violència de gènere
Bloc 1, dia 16 de novembre
Terminologia de gènere: gènere, sexe, sistema sexe gènere, estereotips de gènere,
identitats de gènere, orientacions sexuals.
Agents socializadores: la socialització diferencial de gènere.
El joc com a constructor d'identitats de gènere.
Els mitjans de comunicació i les noves tecnologies en la construcció diferencial de
gènere.
Coeducació en l'àmbit de l'educació formal i no formal.
Bloc 2. dia 17 de novembre
Els Mites : Mite de la bellesa, la cultura del risc, el Mite de l'Amor Romàntic.
Violència contra les dones, violències masclistes, violència de gènere.
Violència de gènere en l'adolescència: tipologies i especificacions.
El cicle de la violència de gènere.
Models de relació.
Síndrome d'Indefensió Apresa Paradoxal.
Bloc 3. Dia 23 de novembre
La importància de la xarxes de recolze en la prevenció i la detecció.
Habilitats comunicatives per a una correcta aproximació a xiques que
experimenten el procés: empatia i resiliència com a eina de canvi.
Creació de panell pràctic en el qual desenvolupar dinàmiques d'impacte i
sensibilització des de l'àmbit del voluntariat.
Espai d'Experiències
Exposició per part d'Associacions que treballen amb dones víctimes de violència de
gènere.



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



Llenguatge administratiu igualitari. Impartit per Eva Madrid López. Màster de
Gènere i Polítiques d’Igualtat de la UV i Immaculada Navarro Tomàs. Tècnica en
promoció lingüística de la Generalitat Valenciana. 15 hores
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1.4 Activitats institucionals


Acte d’investidura com a Doctora ‘Honoris causa’ a Londa Schiebinger. 12 de
març de 2018



Acte acadèmic de Lliurament de la Medalla de la Universitat de València, a
Isabel Morant Deusa . 19 de gener de 2018



Acte acadèmic de Lliurament de la Medalla de la Universitat de València, a
Julia Sevilla Merino . 17 de desembre de 2018

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 perquè l’alumna del Grau de Sociologia, Elvira
Mondragón realitzara les seues pràctiques en la Unitat d’igualtat des de febrer de
2018 fins maig de 2018.



La Unitat d’Igualtat ha establert un conveni de pràctiques amb la Facultat de
Filologia, Traducció i Comunicació perquè, Sharon Reguera, alumna del Grau de
Periodisme realitzara les seues pràctiques en la Unitat d’igualtat des de febrer de
2018 fins maig de 2018



La Unitat d’Igualtat ha establert un conveni de pràctiques amb la Universitat Jaume
I perquè, Sandra Garcia, alumna del Màster Universitari en Igualtat i Gènere en
l'Àmbit Públic i Privat (Pla de 2013) realitzara les seues pràctiques en la Unitat
d’igualtat des de febrer de 2018 fins maig de 2018.



La Unitat d’Igualtat ha establert un conveni de pràctiques amb l’Institut d’educació
Secundària Enrique Tierno Galván perquè Natalia Gimenez, alumna del Cicle
Formatiu de Grau Superior de Promoció de la Igualtat realitzara les seues
pràctiques en la Unitat d’igualtat des de febrer de 2018 fins juny de 2018.



Acord entre la Vicerectora d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i el Departament de
Sociologia i Antropologia Social de la UV, per a la realització del projecte
“Necessitats de la comunitat universitària sobre conciliació a la Universitat de
València”



Col·laboració i impuls de l’estudi “ Anàlisi de les Falles de la ciutat de València des
d’una perspectiva de gènere” a càrrec del Centre d’Estudis sobre la Cultura, el
Poder i les Identitats del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la
Universitat De València.

1.6. Transferència de la transversalitat de gènere en la recerca
La Universitat de València, a través de la Unitat d’Igualtat és propietària de l'obra
“Anàlisi de Gènere en la Investigació”. Es tracta del material de referència principal del
curs “Incorporació de l'Anàlisi de Gènere en la Investigació” que imparteix en sessió
presencial la catedràtica de Sociologia, Capitolina Díaz Martínez.
La Unitat d’Igualtat ha cedit a diverses universitats i centres d’investigació durant
aquest curs el dret de reproducció, distribució i comunicació pública de, del curs
“Incorporació de l'Anàlisi de Gènere en la Investigació”.
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Universidad Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de La Laguna, Universidad da
Coruña, Universidad Carlos III, Universidad de Málaga, Mondragon Unibersitatea,
Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Sevilla, Universidad Autonoma de
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universitat Jaume I i Universidade de
Vigo.
1.7. Projecte “Benvinguda a la Universitat de València per la Igualtat”
La Universitat de València ha arranca el curs 18/19 donant la benvinguda al nou
estudiantat amb un programa d’activitats relatives a la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes i a la prevenció de la violencia de gènere.
“Benvolguda en igualtat” es defineix com un conjunt d'activitats per apropar al nou
estudiantat als recursos amb què compta relacionats amb la igualtat d'oportunitats
entre dones i homes i amb la prevenció de la violència de gènere.
Sessions d'acollida en centres, els monòlegs de Pamela Palenciano als tres campus i
una jornada formativa amb ponents especialitzades en coeducacó són els tres
continguts d'aquest programa subvencionat per l'Instituto de la Mujer i que arrancà el
proper 3 de setembre amb les presentacions d'uns vídeos de sensibilització sobre la
igualtat de gènere en les sessions d'acollida dels 18 centres de la nostra Universitat.
A partir del 3 de setembre, en les sessions d’acollida que van preparar els 18 centres,
hi havia un apartat específic per presentar la Unitat d’Igualtat amb unes píndoles
àudiovisuals preparades per a l’ocasió.
Les píndoles estan disponibles en valencià, castellà i anglès i es poden visualitzar en
els següents enllaços:
https://www.youtube.com/watch?v=wFtnFyPlwQE
https://www.youtube.com/watch?v=m4rFCWhQ-rs (anglès)
https://www.youtube.com/watch?v=RjuxtUFKvLU (castellà)
Els dies 18 i 19 de setembre es va presentar el monòleg “No solo duelen los golpes” de
Pamela Palenciano. Una sessió de contingut lúdic, amb entrada gratuïta però
aforament limitat i que incideix de ple en la prevenció de la violència de gènere en
l’alumnat més jove.
Campus de Blasco Ibáñez
Dia 18 de setembre, de 18:00 20:00 hores. Aula Magna de la Facultat de Filosofia i CC
de l’Educació
Campus de Burjassot
Dia 19 de setembre de 11:00 a 14:00 hores. Saló d’Actes de la Biblioteca “Eduardo
Boscá”
Campus de Tarongers
Dia 19 de setembre de 17:00 a 20:00 hores. Saló d’Actes de la Facultat de Ciències
Socials
El programa “Benvinguda a la Universitat de València per a la Igualtat” va finalitzar
amb la jornada “Universitat Lliure de Violència Masclista” que va tindre lloc el 16
d’octubre a partir de les 17 hores al Paranimf de la Universitat de València, a La Nau
Centre Cultural i va comptar amb la conferència de Kika Fumero, professora de
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secundaria i dedicada fonamentalment a la formació del professorat en temes com la
coeducació, a la diversitat afectiu-sexual. Integrant de l’ Observatorio Coeducativo
LGTBI, una representant de Fil a l'Agulla, cooperativa integrada per sis dones que
tenen com a objectius acompanyar processos de presa de consciencia. En aquests
moments porten a terme diversos plans municipals de coeducació de Barcelona i la
seua àrea metropolitana i Rosa Sanchis, professora de secundària a l’IES Isabel de
Villena i experta en gènere i coeducació.
1.8. Jornada Dona, Salut i Treball
El Servei de Prevenció i Medi Ambient i la Unitat d'Igualtat varen programar el 9 de
febrer en La Nau Centre Cultural, la jormada "Dones, Salut i Treball" per reflexionar
sobre la salut de les dones i la prevenció des d'una perspectiva de gènere.
La jornada va comptaramb la conferència inaugural "Riscos invisibles per la salut de
les dones" a càrrec de Carme Valls, metgessa i endocrinòloga, experta en salut i gènere
i integrant de la revista Mujeres y Salud (MyS) i amb una taula rodona amb
especialistes en la matèria com Carmen Barona Vilar, cap del servei de Planificació i
avaluació de polítiques de salut; Angela Torres García, cap del servei de l’Escola
Valenciana d’Estudis de la Salut i Maria José Alemany, professora d’Infermeria en
l’Escola de La Fe.
2

Actuació en matèria de violències masclistes

2.1. Protocol d’actuació enfront de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de
sexe en l’àmbit de la Universitat de València
• En maig 2018 s’activa per primera vegada (des de la seua aprovació en 2012
https://www.uv.es/igualtat/actualitat/protocol%20uveg.pdf )
2.2. Concert de Benvinguda
 Per primera vegada, el Concert de Benvinguda que organitza la Universitat de
València al mes d’octubre 2018, amb l’assistència de milers de joves estudiants, compta
amb un Punt Violeta de prevenció de la violència de gènere, atès per la Unitat d’Igualtat en
col·laboració amb el Sedi i que varen integrar 6 estudiantes voluntàries (1 estudiant de
màster jurídic, 2 estudiants de màster en Psicologia y 4 estudiants de 4 curs del grau de
Treball Social).
2.3. Taller específic de Prevenció de la violència de gènere
 Per primera vegada, en els tallers de Voluntariat que organitza el Sedi en el mes de
novembre 2018, comptem amb un taller específic de Prevenció de la violència de gènere,
que ens permetrà comptar amb estudiantat format que puga ser voluntari a la xarxa que la
Unitat d’Igualtat vol tindre en les diferents centres de la universitat.
https://www.uv.es/uvweb/servei-informacio-dinamitzaciosedi/ca/voluntariat/formacio/tallers-voluntariat-1286051551431.html
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2. 4. Suport a víctimes de violència masclista


Per primera vegada, posada en marxa d’un Grup de suport iniciat el 19 novembre
2018. Es tracta d’un Taller d’apoderament enfront de la violència masclista
dinamitzat per una psicòloga especialista en aquesta matèria.

Objectius:
Aprendre a conèixer-se, reconèixer-se i identificar-se amb una mateixa
Promoure i motivar un canvi d'actitud que permeta transformar patrons relacionals
Millorar les habilitats comunicatives per millorar la qualitat de les relacions
Crear un espai de relació que oferisca suport i acompanyament
Dirigit a:
Dones de la Universitat que vulguen afrontar un projecte vital ple, lliure de violències i
en harmonia amb el seu entorn. Especialment, dones de la Universitat en situació de
risc i/o vulnerabilitat extrema.
2. 5. Acompanyament a dones víctimes d'assetjament sexual o per raó de sexe
Des de la Unitat d’Igualtat es realitza l’acompanyament a dones víctimes d'assetjament
sexual o per raó de sexe. I, encara que el protocol només ha sigut activat una vegada,
les actuacions d’ajuda a les víctimes són molt diverses i sempre consensuades amb
elles:


Coordinació amb servei de seguretat UV: En tots els casos de víctimes amb ordres
de protecció; i en altres a on la víctima se sent en perill, s’activa el protocol de
seguretat i autoprotecció per part del servei de seguretat de la Universitat de
València.



Facilitació de gestions acadèmiques,



Activació protocol de protecció de dades personals amb els serveis informàtics i de
recursos humans,



Posar en coneixement al deganat o superiors jeràrquics en cas del personal:
activació de la via informal de resolució de conflictes




Gestionar trasllat d'expedients o mobilitat geogràfica
Derivació a recursos externs (de l’ajuntament o la generalitat que atenen a
víctimes de violència de gènere).

El registre de casos es fa des de l’any 2016; i aquests s’han anat incrementant
progressivament fins a la xifra de 37 incidències, és a dir, persones que han denunciat
haver sofert alguna violència masclista a la Universitat de València. En 11 d’aquests casos
els agressors són persones externes a la UV, però en els altres 26, es tracta d’agressors que
pertanyen a la nostra comunitat universitària. Per col·lectius, la majoria de les denúncies
provenen de l’estudiantat (21 estudiantes). Per part del personal de la UV, hem tingut 8
denúncies de PAS i 7 de PDI.
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PREVENCIÓ
La convivència en igualtat i contra la violència de gènere en la Universitat de València es
presenta com un projecte d'intervenció universitària en matèria d'igualtat de gènere
centrat en un codi que explicita les conductes que no són tolerables en les relacions entre
homes i dones en aquesta universitat.
L'àmbit universitari no escapa a la crua realitat de la violència de gènere i per açò la
Universitat de València manté com a línia prioritària del seu treball per la Igualtat
d'Oportunitats entre dones i homes, la prevenció de la violència de gènere tant en el cas de
l’estudiantat, com en el Personal d'Administració i Serveis i Professorat.
Per aquesta raó, en matèria de prevenció comptem amb el Codi de Conducta i Bones
Pràctiques en matèria d’igualtat de gènere del que està previst (s’han encarregat al Servei
de Publicacions 50.000 exemplars) fer una ampla difusió a l’inici de 2019).
Va entrar en vigor en el curs acadèmic 2017/2018 i continua en constant actualització
amb noves aportacions i exemples per part de la comunitat universitària que s’incorporen
a l’edició digital del mateix.
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3

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 2017-2018 s’han realitzat les següents activitats:
a) Tractament de dades estadístiques i elaboració d’informes


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.



Microinforme sobre la composició per sexe del claustre de la Universitat de
València. Eleccions novembre 2017



Microinforme sobre la composició per sexe dels equips deganals de la
Universitat de València. Eleccions 2018



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.



Donar resposta a la demanda de dades estadístiques d’institucions externes:
Conselleria d’Educació per a elaborar el Pla Codirector, Xarxa Vives per a elaborar
l’informe dels indicadors sobre el biaix de gènere a les universitats, Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad per a elaborar Científicas en Cifras.

b) Elaboració, seguiment i avaluació dels Plans d’Igualtat


Seguiment i avaluació del II Pla d’Igualtat

Hem realitzat el seguiment de totes les accions previstes en el II Pla d’Igualtat, que va
finalitzar 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 han contribuït al compliment dels objectius plantejats al II Pla d’Igualtat.
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Grups de treball per a l’elaboració del III Pla d’Igualtat

Durant aquest curs es van constituir els grups de treball per a cada un dels quatre eixos
del futur III Pla d’Igualtat. Des de l’Observatori s’ha treballat perquè 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’interès, i un
resum d’incidències detectades en matèria de conciliació i violència de gènere.
S’han celebrat de dos a quatre reunions per cada grup entre el mes de febrer i el mes
d’abril 2018. El mitjan de comunicació ha sigut mitjançant Comunitats Virtuals on estava
penjat tot el material, actes de la reunió, etc.
Eixos del III Pla d’Igualtat
Eix I. Persones en III Pla Igualtat
Eix II. Processos clau de la Universitat
Eix III. Governança i Observatori d’igualtat
Eix IV. Cultura d’Igualtat
Documentació elaborada per a treballar en les reunions
- Informe de situació actual: Indicadors elaborats des de la Unitat d’Igualtat per a
cada un dels eixos
- Resum d’incidències conegudes a la Unitat d’Igualtat
- Mesures destacades i regulació en altres plans d'igualtat d’altres universitats
- Normativa (Estudiants, PAS i PDI)
- Articles d’interès en la matèria
Persones participants
1.
2.
3.
4.
5.

Membres de la Unitat d’Igualtat: directora i tècniques
Les persones expertes de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de la UV
Les persones expertes externes
Representació sindical
Representació estudiantil

Objectius de les reunions:
1. Realitzar una aproximació als punts forts i àrees de millora de l'eix corresponent.
2. Elaborar el diagnòstic de la situació: Anàlisi Debilitats, Amenaces, Fortaleses i
Oportunitats (DAFO)
3. Definir objectius a aconseguir
4. Proposar accions per a aconseguir objectius
5. Establir prioritats (si cal, aplicar matriu d'importància: importància-impacte/cost)
6. Seqüència prioritzada d'accions segons coherència temporal
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7. Com mesurar objectius (sistema d'indicadors del pla)
8. Com mesurar accions (seguiment del pla)
c) 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 2018: activitats del mes de març per la igualtat, informe de la Unitat
d’Igualtat, programació de les reunions dels grups de treball per al III Pla, ajudes
PAS/PDI.
28 de juny 2018: calendari d’activitats del mes de novembre, III Pla d’Igualtat,
Jornades de Benvinguda de la UV per la igualtat

Reunions als tres Campus de la Universitat amb les persones que formen part de les
Comissions d’Igualtat de Centres


Mes de Gener 2018: 29 de gener a Blasco Ibáñez, 30 de gener a Burjassot i 31 de gener
a Tarongers.
o Temes tractats: Memòria d’activitats de la Unitat d’Igualtat de l’any 2017,
esborrany del Nou Protocol d’actuació davant l’assetjament sexual i per raó de
sexe, document amb els Grups de treball per a elaboració del III Pla d’Igualtat
(2018-2021), activitats en torn al 8 de març, coordinació per campus, ajudes
convocades des de la Unitat d’Igualtat.

4. Activitats en col·laboració amb altres entitats o serveis
4.1. En col·laboració amb l’Aula de Cinema de la Universitat de València
Cicle cinematogràfic Març per la Igualtat 2018.
'Les xiques d’or Palau de Cerveró. 18:00 hores
-

¿Qué fue de Baby Jane? (Robert Aldrich, 1962)

-

Sol de otoño (Eduardo Mingonga, 1996)

-

'Las ballenas de agosto' (Lindsay Anderson, 1987),

Cicle cinematogràfic Març per la Igualtat 2018. Masculí i femení: rols i estereotips . Col·legi
Major Rector Peset.
-

'Otoño tardío " (Yasujiro Ozu, 1960).

-

La costilla de Adán (George Cukor, 1949)

-

Todo sobre mi madre (Pedro Almodovar, 1999)

-

Fuerza mayor (Ruben Östlund, 2014)
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4.2 En col·laboració amb l’Aula de Música de la Universitat de València
Dimecres, 10 de gener: 19:00 h. Capella de la Sapiència. La Nau, Centre Cultural. Veus de
dones. Compositores entre murs. M. Ángeles Zapata, doctora en musicologia. 19.30 h.
Concert. DeMusica Ensemble. M. Ángeles Zapata, directora
Dimecres, 11 d’abril. 19.30 h. Conferència: Mostra sonora de música valenciana, a càrrec
de la Dra. María Ordiñana Gil. 20.00 hores, concert: Ana Benavides, piano.
Dimecres, 24 d’octubre. 19.30 h. Capella de la Sapiència. La Nau, Centre Cultural. Clara
Trío. Agnes Probst, violó; Maute García Atienza, violoncel, M.Pilar López, piano.
4.3 En col·laboració amb l’Aula de Teatre de la Universitat de València
Genovese (O el silencio de un grito en la noche)
Teatre a La Nau. Per Groc Teatre.
De 28 de novembre de 2018 a 29 de novembre de 2018, de 19:30 a 21:00
Centre: La Nau, Centre Cultural
Sala Matilde Salvador
Las sinsombrero
Teatre a La Nau. Per Fet Foios Escola de Teatre
De 6 de març de 2018 a 7 de març de 2018, de 19:30 a 21:00
Centre: La Nau, Centre Cultural
Sala Matilde Salvador
Lisístrata
Teatre a La Nau. Per Komos Compañía Teatral
De 20 de febrer de 2018 a 22 de febrer de 2018, de 19:30 a 21:00
Centre: La Nau, Centre Cultural
Sala Matilde Salvador
4.4 En col·laboració amb el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València
4.4.1 Exposicions
OCULTES I IL·LUSTRADES. Creixement i èxit de les il·lustradores a València.
Centre Cultural La Nau, Sala Estudi General. 19/10/18 - 17/02/19
CERÀMICA EN MANS DE DONA. Mirades diverses. Centre Cultural La Nau, Sala Estudi
General. 7/4/18 – 22/4/18
4.4.2 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
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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.
DEBAT. Justícia i Feminisme
Dia i hora: 31 de maig 2018, 18:30 hores
Intervenen: Margarita Soler, Presidenta Consell Jurídic Consultiu, Lucia Avilés,
Portaveu de Mujeres Juezas i Teresa Peramato, Fiscal
Modera: Rosa Solbes, periodista
DEBAT. 8M I ara què? Estem davant la quarta onada?
Dia i hora: 17 d'abril de 2018, a les 18:30 hores
Intervenen: Teresa Meana, Casa de la dona de València; Reyes Beltrán, comissió de
cures VAGA 8M; Anahí Torralba, Assemblea Feminista de Benimaclet
Modera: Remei Castelló, periodista.
4.4.3. Cicle “Dones i Literatura” en col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua.
Cloenda del cicle: 16 GENER Verònica Cantó Doménech (Acadèmia Valenciana de la
Llegua). Una perspectiva sobre la literatura de gènere en homenatge a Isabel de
Villena.
4.4.4. En col·laboració amb l’Escola Europea de Pensament Lluis Vives
CARMEN CALVO - Conferència “La Igualtat, tronc de la Democràcia”. Dijous, 22 de
març de 2018 19:00 hores. Aula Magna. Centre Cultural La Nau
SUSANA TORRE - Conferència “Poder, Professió i Arquitectura. Una crítica des del
feminisme”. Dijous, 26 d'abril de 2018. 19:30 hores. Aula Magna. Centre Cultural La
Nau
Cicle: Dones creadores en col·laboració amb l’Escola Europea de Pensament Lluis
Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i la Conselleria de
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Aula Magna del
Centre Cultural La Nau.





PAULA BONET - Conferència "Cos d’embarassada sense embrió. Literatura
i maternitats" Dimarts, 4 de desembre de 2018
PILAR PEDRAZA - Conferència Dona i Poder: “La trilogia de Les Antigues”
Dijous, 29 de novembre de 2018
PILAR AGUILAR - Conferència "Feminisme o barbàrie" Dilluns, 29
d’octubre de 2018
ELVIRA LINDO GARRIDO - Conferència "A la cerca d'una veu pròpia"
Dimarts, 25 de setembre de 2018
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4.5 En col·laboració amb el Màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat
Sessió de Benvinguda del Màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat. Conferencia a cargo de
Ochy Curiel: “Aportes y propuestas del feminismo decolonial de Abya Yala. 27 de
setembre. Centre Cultural La Nau. Aules Seminari.
4.6 En col·laboració amb el Centre Internacional de Gandia
L’Estiu de les Dones. Espai dedicat a la igualtat entre dones i homes en la 35a Universitat
d'Estiu de Gandia amb la col.laboració de la Unitat d'Igualtat. Cursos, tallers i conferències
amb les dones i el feminisme com a protagonistes. I amb la participació de Lidia Falcón,
Rosa Maria Calaf o Isabel Morant.
Curs: Dones i homes. El malestar de les desigualtats (10 hores)
Dilluns 16 de juliol
De 9.30 a 10.30 hores “Els feminismes com a coneixementi com a formes de vida. D’ El
segon sexe de Simone de Beauvoir al moviment del 8M” Isabel Morant Deusa. Professora.
Dept. d’Història Moderna i Contemporània. Universitat de València.
D’11.00 a 13.00 hores “Femení – masculí. La construcció de la diferència dels sexes”
“Identitat i organització jeràrquica dels sexes” “Educació i política sexual” “El feminisme
il.lustrat” Isabel Morant Deusa. Professora. Dept. d’Història Moderna i Contemporània.
Universitat de València.
De 13.00 a 14.00 hores “Feminisme i educació. En quin punt ens trobem?” Paloma Alcalá.
Professora d’ensenyament mitjà. Modera: Nina Navajas Pertegás. Doctoranda en Estudis
de Gènere i Polítiques d’Igualtat. I.U. Estudis de la Dona. Universitat de València.
De 16.30 a 19.30 hores “El que expliquen els afectes. Corpografías de la resistència i el
desencantament” Inmaculada Hurtado García. Investigadora. CEU. Universitat Cardenal
Herrera. “Les bretxes de la desigualtat social” Ponent per confirmar Modera: Teresa Yeves.
Membre del I.U d’Estudis de la Dona. Universitat de Valencia.
Dimarts 17 de juliol
De 9.30 a 11.30 hores “Homes al segle XXI: masculinitats per a l’era del feminisme” Ritxar
Bacete. Antropòleg. Especialista en gènero i masculinitats. Coordinador pera Espanya de
Promundo Global “Les amistats perilloses. A propòsit del Me Too i el moviment contra la
violència sexual” Isabel Morant Deusa. Professora. Dept. d’Història Moderna i
Contemporània. Universitat de València. Nina Navajas Pertegás. Doctoranda en Estudis de
Gènere i Polítiques d’Igualtat. I.U. Estudis de la Dona. Universitat de València.
De 12.00 a 14.30 hores “Després del 8 M” “8M. Un abans i un després de la revolta.” Justa
Montero. Activista feminista. Taula redona: Concha Gisbert. Jurista i feminista. Rosa
Mustafá Ávila. Diputada de les Corts Valencianes. Irene Esteban. Activista feminista.
Modera: Amparo Mañez. Directora de la Unitat d’Igualtat. Universitat de València.
Taller: Las ganchilleras luchadoras: pràctiques per al canvi social (6 hores)
19 DE JULIOL
Dijous 19 de juliol
De 10.00 a 12.30 hores Presentació del projecte: “Les ganxeteres lluitadores”: un procés
d’apoderament des de l’esfera individual cap a la comunitat” Donatella Donato.
Doctoranda en Educació. Universitat de València. Mª José Waliño Guerrero. Professora
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Investigadora. Dept. Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València. M. Isabel
Pardo Baldoví. Professora Investigadora. Dept. Didàctica i Organització Escolar.
Universitat de València.
De 12.30 a 14.30 hores “Investigació-acció i participació per al canvi social” Donatella
Donato. Doctoranda en Educació. Universitat de València. Mª José Waliño Guerrero.
Professora Investigadora. Dept. Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València.
M. Isabel Pardo Baldoví. Professora Investigadora. Dept. Didàctica i Organització Escolar.
Universitat de València.
De 16.00 a 18.00 hores “Disseny del pla d’acció d’un projecte d’innovació sociocultural:
hipòtesis, aplicació, resultats i avaluació” Donatella Donato. Doctoranda en Educació.
Universitat de València. Mª José Waliño Guerrero. Professora Investigadora. Dept.
Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València. M. Isabel Pardo Baldoví.
Professora Investigadora. Dept. Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València.
Seminari-Debat: Feminisme i Política (3 hores)
Divendres 20 de juliol
D’ 11.30 a 14.30 hores Ponent. Lidia Falcón. Lidia Falcón, política i escriptora espanyola.
Llicenciada en Dret, Art Dramàtic i Periodisme i doctora en Filosofia, s’ha destacat per la
seua defensa del feminisme a Espanya, especialment durant la Transició. El seminari és
centrarà en el feminisme com a opció política posant èmfasi en la polèmica entre el
feminisme i la política i fent una anàlisi feminista de l’esquerra.
ACTIVITATS OBERTES
Conferència
Dilluns 16 de juliol 20 h. Casa de la Marquesa
“Contant el món en femení” A càrrec de Rosa Maria Calaf.
Periodista i antiga corresponsal de la RTVE.
Música
Dilluns 16 de juliol 22,30 h. Jardí de la Casa de la Marquesa
Cristina Blasco presenta l’espectacle “Homenatge a Chavela”
4.7 En col·laboració amb altres entitats
o Amb el Cercle Feminista per la Igualtat:
Conferència d’Itziar Pascual: Poesía, belleza, humor y justicia. Dijous, 11 de gener
de 2018. 19 hores. Col·legi Major Rector Peset.
Conferència de Teresa del Valle: Memorias feministas: Un compromiso personal y
social. Dimecres, 20 de juny a les 19 hores. Col·legi Major Rector Peset.
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 7 de novembre es va realitzar la presentació del DVD “10 anys de Curts
per la Igualtat. Aula Magna. La Nau Centre Cultural.
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5

Actes institucionals propis

5.0. 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.
5.1 Activitats al voltat de la VI Setmana per la Igualtat “Març per la Igualtat”



Divendres, 9 de febrer.
10.00 h. Jornada “Dones, Salut i Treball” Aula Magna, La Nau Centre Cultural



Diumenge, 11 de febrer
Dia Internacional Dona i Xiqueta en la ciència. Campus de Burjassot-Paterna.



Dijous, 15 de febrer
15.00 h. Cinefòrum de la pel·licula Figuras Ocultas Saló d'Actes "Lise Meitner",
Facultat de Física.



Dijous, 1 de març
11.00 h. Charla de Carmen Alborch Facultat de Derecho, Campus de Tarongers
18.00 h. Ciclo de cinema: “Las chicas de oro” ¿Qué fue de Baby Jane? (Robert
Aldrich, USA, 1962, 133’) Palau de Cerveró



Divendres, 2 de març
Del 2 de març al 28 de març: Inauguració exposició "Processos" d'Antonia
Carbonell



Dilluns, 5 de març
Acció fotogràfica: “El món sense dones és la meitat de bo / Ens volem dignes, ens
volem lliures, ens volem vives”.
La professora Isadora Guardia i el seu alumnat de l’assignatura “Societat actual”,
del primer curs de Comunicació Audiovisual, duran a terme diverses accions
fotogràfiques per documentar què passa a l’espai públic quan les dones no
l’ocupen i reflexionar, a través del discurs audiovisual, al voltant de les
conseqüències de l’absència i la invisibilitat.
- Dilluns 5M (11h-13h): fotografiaran espais de la FFTiC amb dones
(despatxosprofessorat, Deganat, secretaria facultat i administració, consergeria,
secretaries de departaments, despatx d’audiovisuals, aules, cafeteria).
- Dijous 8M (10h-12h): fotografiaran els mateixos espais de la FFTiC sensedones.
- Accions paral·leles: cartell de l’acte / exposició posterior / davantals a la porta
d’entrada.
9.00 h. II Jornada de la Mujer Investigadora Salón de Actos del Edificio de Cabecera
del Parque Científico de la Universitat de València
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Dimarts, 6 de març
9.00 h. a 14.00 h. Jornada “Un paso más hacia la igualdad de género” Facultat de
Fisioteràpia.
Exposición de pintura de la Dra. Francisca Lita Sáez: “La mujer en la Pintura”
Facultat de Fisioteràpia.
18.00 h. Ciclo de cinema: “Masculino y femenino: miradas, roles y estereotipos”
Otoño tardío (Akibiyori, Yasujiro Ozu, Japón, 1960, 130’) Palau de Cerveró
Projecció continuada dels millors microrelats contra la violència de gènere
Espai Cultural / Pantalles FFTiC



Dimecres, 7 de març
11.30 h. Monòleg "Vagines, vergonyes i altres vivències"
Facultat de Ciències Socials
18.30 h. Confèrencia “SIN REGLAS” Aula Magna, La Nau Centre Cultural
20.00 h. Exposición “Ceràmica en mans de dona. Mirades diverses”
Sala Estudi General, Centre Cultural La Nau
Projecció continuada dels millors microrelats contra la violència de gènere
Espai Cultural / Pantalles FFTiC
11.30 h. Confèrencia a càrrec de Gemma Fabregat Monfort: “La igualtat de la dona
en la realitat laboral: cap a una igualtat real”
Aula Magna del Campus d´Ontinyent



Dijous, 8 de març
Vaga general o atur de 2 hores 12.00 h. Concentració a les portes del
Rectorat. 5 minuts de silenci 18.00 h. Manifestació. Eixida: Parterre
18.00 h. Ciclo de cinema: “Las chicas de oro” Sol de otoño (Eduardo Mignogna,
Argentina, 1996, 103’) Palau de Cerveró



Divendres, 9 de març
11.00 h. Inauguració del “Punt violeta” Porta del Deganat
Intervenció artística: “L'activisme a través de l'art. Mujeres y Punto”.
Aulario Oest del Campus Tarongers



Dilluns, 12 de març
13.00 h. Investidura Doctora Honoris Causa Londa Schiebinger. Paranimf de la
Universitat de València
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18.30 h. Presentació del llibre “Mujeres y represión franquista. Una guía para su
estudio en Valencia”
Aula Magna del Centre Cultural La Nau


Dimarts, 13 de març
18.00 h. Ciclo de cinema: “Masculino y femenino: miradas, roles y estereotipos” La
costilla de Adán (George Cukor, USA, 1949, 101’) Palau de Cerveró



Dimarts, 20 de març
18.00 h. Ciclo de cinema: “Masculino y femenino: miradas, roles y estereotipos”
Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, España, 1999, 105) Palau de Cerveró



Dimecres, 21 de març
16:00 h. a 18.00 h. Xerrada-Cinefòrum: 2 models de dona espanyola a l´España
franquista. Projecció del documental Querida Doña Elena. Facultat de Ciències
Socials de València



Dijous, 22 de març
18.00 h. Ciclo de cinema: “Las chicas de oro”
Las ballenas de agosto (Lindsay Anderson, Reino Unido, 1987, 90’) Palau de
Cerveró
19:00 h. Conferència Carmen Calvo "La igualdad, el tronco de la democracia“
EEPLV. Aula Magna, La Nau Centre Cultural



Dimarts, 27 de març
18.00 h. Ciclo de cinema: “Masculino y femenino: miradas, roles y estereotipos”
Fuerza mayor (Ruben Östlund, Suecia, 2014, 117’) Palau de Cerveró
16:00 h. a 18.00 h. Taller: “El clítoris i els seus secrets”. Sala de Graus a la Facultat
de Ciències Socials de València



Dimarts, 10 d’abril
II Jornada “Diàleg des del cos” Facultat Ciències Socials



Dimecres, 11 d’abril
II Jornada “Diàleg des del cos” Facultat Ciències Socials
Concert de primavera
18.00 h. 19:30 h. Conferència: “Mostra sonora de música valenciana” Dra. María
Ordiñana
20.00 h. Concert. Intèrpret: Ana Benavides, piano (Autors: V. Rodríguez, E. LópezChavarri, J.J. Colomer...) Capella de la Sapiència
19.00 h. Visualització del documental “Tendiendo Palabras”, de María Moliner, i
posterior Taula Redona Aula Magna, La Nau Centre Cultural



Dimarts, 23 d’abril
“III Setmana Cultural FFTiC” on es donaran els següents actes:
-Jornada “La filología de las mujeres”
-Presentació del llibre “Dona i cinema” (Giulia Colaizzi)
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-Lliurament dels premis del concursos: “Tu no me la pegues” (VI edició) i
“Samarretes per la Igualtat” (I edició).
5.2 Activitats al voltant del 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de
la violència contra les dones


19 d’octubre de 2018
OCULTES I IL·LUSTRADES. Creixement i èxit de les il·lustradores a València
Centre Cultural La Nau, Sala Estudi General. Fins el 20 de gener de 20169



Dimecres 24 d’octubre de 2018. Concert: 19:30 hores. Intèrprets: Clara Trio:
Agnes Probst, violí, Mayte García Atienza, violoncel, Mª Pilar López, piano. Capella
de la Sapiència. La Nau Centre Cultural. Organitza: Aula de Música i Unitat
d’Igualtat



Dimecres 24 d’octubre i Dijous 25 d’octubre de 2018
I JORNADAS INTERNACIONALES: “La docencia universitaria con perspectiva de
género, retos e innovación”.
Organitza: Dept. de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació i Grup de
Recerca IBiTec. Col·labora: GVA i Unitat d’Igualtat UV.
+ INFO: https://www.uv.es/ibitec/



Divendres 26 d’octubre de 2018
JORNADA “Sexismo y publicidad: miradas críticas desde el siglo XXI”.
Organitza: GENTEXT Research Group, IULMA, Departament de Filologia Anglesa i
Alemanya, Universitat de València.
+ INFO: http://gentext.blogs.uv.es/jornada-sexismo-y-publicidad/



30 d’octubre – 26 de novembre de 2018
Exposició fotogràfica: “Per què no t’arregles?”, a càrrec de la fotògrafa Gema
González. Corredor del primer pis (FFTiC). Organitza: Vicedeganat de Cultura,
Igualtat i Polítiques Inclusives



Dimecres 7 i Dijous 9 de novembre de 2018

Congreso: Las mujeres víctimas de violencia de género como sujetos de derechos.
https://congresos.adeituv.es/congreso-victimas-genero/paginas/pagina_524_2.es.html
Paranimf. La Nau Centre Cultural

21
Unitat d’Igualtat UVEG

Desembre 2018

MEMÒRIA ACTIVITATS 2018


Dimecres 7 de novembre de 2018.
18:00 hores. 12a edició dels Curts per la Igualtat. Aula Magna. La Nau Centre
Cultural. Associació per la Coeducació.



Dijous 8 de novembre de 2018.
10:00 hores. Monòlegs des de l’exclusió: Malika Ouchatchen: Més enllà del vel,
Vivian Ntih: Dona brossa, Carmela Corts: Llar dolça llar. Esplanada Facultat de
Ciències Socials



Divendres 9 de novembre de 2018.
16:00 hores. Obra de teatre: Crònica d’excessos. Direcció: Eduardo Zamanillo. Sala
de Juntes Facultat de Ciències Socials



Dimarts 13 de novembre de 2018. 1
16:00 a 20.30 hores. Jornada Feminismos Transnacionales: activistes y defensores
de derechos en África, América y Europa. Sala d’actes Facultat de Ciències Socials



Dimarts 13 de novembre de 2018.
17.30 hores. Jornada: Situació de les dones i xiquetes amb discapacitat víctimes de
la violència de gènere”. Sala de Juntes Facultat de Ciències Socials



Dimecres 14 de novembre de 2018.
9:30 hores. VII Jornades: La igualtat també s’apren. Pensar i educar des de la
perspectiva de gènere *
10.30 Conferència de Meri Torras. Construint la subjectivitat de les dones
mitjançant l’escriptura?
12.30 Conferència de Raquel Ricart: Importància de promoure i practicar
l’escriptura. Per l’escriptura coeducativa.
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. Aula A-SC1 (aulario III)



Dijous 15 de novembre de 2018,
15.30 – 17.30 hores. Relats de dones des de l’exclusió: Malika Ouchatchen, Vivian
Ntih, Gladys Yesenya Nolasco, Fatma Guisse. Esplanada Facultat de Ciències Socials



Divendres 16 de novembre de 2018
15.30 – 17.30 hores. Rebel·lions (les ànimes pul·lulen) Perfomance. Elvira
Rodríeguez Puero. Esplanada Facultat de Ciències Socials



Divendres 16 de novembre de 2018.
10.00 – 14.00 16.00 – 20.00 hores. Mercadet a càrrec de col·lectius feministes.
Esplanada Facultat de Ciències Socials.
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Dimarts 20 de novembre de 2018
17.30 hores. Documental TigerNut. La pàtria de les dones íntegres. Direcció.
Antxon Monforte. Esplanada Facultat de Ciències Socials



21-22-23 de novembre de 2018
I Congrés “Dones i universitat sense xifres. La violència invisible”. Saló d’actes.
Facultat de Ciències Socials. https://mujeresyuniversidadsincifras.com/



22-23 de novembre de 2018
10.00 – 14.00 hores. Tejer para costumizar pancartes en la Universidad. Vives i
lliures. Col·lectiu Mujeres y Punto. Esplanada Facultat de Ciències Socials



22 de novembre de 2018
12.00 hores. II Seminari de Recerca en Gènere a la FFTiC. Organitza: Vicedeganat
de Cultura, Igualtat i Polítiques Inclusives (FFTiC).Lloc: Espai Cultural FFTiC (12h)



Divendres 23 de novembre de 2018
12:00 hores. Concentració de negre i en silenci per les víctimes de violència de
gènere.
Campus de Blasco Ibáñez (a les portes del Rectorat)
Campus de Tarongers (davant de la Biblioteca Gregori Maians)
Campus de Burjassot (Plaça central)



Divendres 23 de novembre de 2018
17.00 hores. Calladeta estàs més guapa. Col·lectiu Marialola. Creació i
interpretació: María Martí Peñaranda i Ana Lola Cosín Torada. Esplanada Facultat
de Ciències Socials



Dilluns 26 de novembre de 2018
Concurs de microrelats UV. “Tu no me la pegues!”. Publicació de les bases al DOCV
a partir del 25N. Data de lliurament dels treballs originals, fins al 28 de febrer de
2019. Organitza: Vicedeganat de Cultura, Igualtat i Polítiques Inclusives (FFTiC). +
INFO: https://www.uv.es/filtradcom



Dilluns 26 de novembre de 2018
18:30 hores. Manifest institucional contra la violència de gènere. Convocatòria de
la cinquena edició del Premi “Olga Quiñones” a Treballs de Fi de Grau, Fi de Màster
i Tesi Doctoral en matèria de igualtat.
Conferència: “Violència simbòlica” a càrrec de Nuria Varela, periodista i autora de
“Feminismo para principiantes”, “Cansadas”, “Íbamos a ser reinas” i “La voz
ignorada” Aula Magna. La Nau Centre Cultural
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Dimarts 27 de novembre de 2018
12:00 hores. Lliurament dels Premis “Dona i Ciència” Consciència’t. Facultat de
Farmàcia



Dilluns 26, Dimarts 27 i Dimecres 28 de novembre
Col·loqui internacional: “Perspectivas de género y sexualidad en la creación
artístico-literaria francófona contemporánea”.
Organitza: GIUV2013-144: HYBRIDA: Hibridaciones culturales e identidades
migrantes / Dept. de Filologia Francesa i Italiana.
+ INFO: uv.es/hybrida



Dimarts 27 de novembre de 2018
17:00 hores. Lectura dramatitzada de "Ferite a morte", de la dramaturga italiana
Serena Dandini. Espai Cultural de Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
19.00 hores. Projecció del curtmetratge “Mínima línea”, d’Eva Mir i Cristina Sáez.
Debat posterior sobre la violència de gènere a la tracta de persones. Lloc: Espai
Cultural



Dimecres 28 de novembre de 2018
16.00 hores. La figura del Treball Social en la intervenció directa en violència de
gènere. Comissió d’Igualtat del Col·legi Oficial de Treball Social de València. Saló
d’actes. Facultat de Ciències Socials
19:00 hores. Conferència "Els Drets Humans i els drets de les dones", a càrrec de
Lucia Avilés. Aula Magna. Centre Cultural La Nau



Dijous 29 de novembre de 2018
10.30 hores. Geo-Violència sexual: Un instrument per a la revolució feminista.
Nerea Novo. Periodista i analista de dades de Feminicido.net. Saló de Juntes
Facultat de Ciències Socials
11.00 hores. Ponència: Sra. Herminia Rangel Lorente. Magistrada del Jutjat de
violència sobre la dona num.3 de València. Taula rodona: Supervivents de la
violència de gènere. Sala d´actes. Departament Filosofia del Dret. Facultat de Dret.
P14BIS. Jornades de la Universitat per la Integració – 2018 “Som iguals, som
diferents”
19:00 hores. Conferència Dona i Poder: “La trilogia de Les Antigues” a càrrec de
Pilar-Pedraza. Organitza: Escola Europea de Pensament Lluis Vives, Vicerectorat
d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i Unitat d’Igualtat. Aula Magna. Centre Cultural
La Nau



Dimarts 27 al Dijous 29 de novembre de 2018
De 19:30 a 21:00 hores. Genovese (O el silencio de un grito en la noche). Por Groc
Teatre. Sala Matilde Salvador. La Nau, Centre Cultural.
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Dimarts 4 de desembre de 2018
19:00 hores. Conferència "Cos d’embarassada sense embrió. Literatura i
maternitats" a càrrec de Paula Bonet. Organitza: Escola Europea de Pensament
Lluis Vives, Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i Unitat d’Igualtat.
Paranimf. Centre Cultural La Nau



Dimecres 5 de desembre de 2018
10:00 hores. Dª Herminia Rangel Lorente. Magistrada del Jutjat de violència sobre
la dona num.3 de València. Taula rodona: “La violència en la dona amb
discapacitat”. Sala d’Actes. Facultat de Psicologia

5.3 Acte homenatge a les dones pioneres en el govern dels centres de la Universitat
de València
La Universitat de València va realitzar el 6 de juny, un acte d’homenatge a dones pioneres
en la direcció dels Departaments i Instituts universitaris.
6 Relacions institucionals:
Assistència a actes institucionals, jornades, congressos, seminaris i reunions
o Reunions periòdiques entre les Unitats d’Igualtat de les Universitats Públiques
Valencianes amb la Directora General de l´Institut Valencià de les Dones i per la
Igualtat de Gènere i amb la Directora General d'Universitat, Investigació i Ciència de la
GVA
o Reunions del Consell Municipal de les Dones
o Reunions de la Comisió Sectorial Crue-Sostenibilidad i del grup de treball de Polítques
de Gènere


-Conferencia "El entusiasmo. Feminización y precariedad en la era digital".
Congreso de Sociología del Género, Universidad de Valencia, 22 de marzo.



Jornada: Experiencias de Trabajo por la equidad de género en el ámbito
universitario, local e internacional. Psicólogas y Psicólogos sin fronteres. 24
d’abril. Universitat de València



V Jornadas 'Clara Campoamor. Escuela de Pensamiento Feminista'. Feminismo
y los Derechos Humanos'. 26 - 27 de abril. Fuenlabrada.



I Jornadas Mujer y deporte ““Límites actuales y posibilidades de futuro” 10-11
maig. Adeit. Valencia



Seminari “La riquesa invisible de l’atenció” a càrrec de M. Angeles-Duran-.
Dilluns, 7 de maig de 2018. 17:00 - 19:00 hores. Aules Seminari. Centre
Cultural La Nau



XI Encuentro de las Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas.
Universidad de A Coruña. 25-26 maig.
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Escola d’Estiu Fem Economia Feminista. 25-26 juny; 10-11 juliol.



IGUALDAD Y MEDIO AMBIENTE: UNA VISIÓN PEDAGÓGICA. 3-28 octubre.
Jardí Botànic. València



VI Trobada d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats. 29 i 30
novembre.

7 Comunicació i sensibilització
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. Aquest 2018 hem elaborat una píndola
explicativa del servei que realitzem que s’ha projectat a tot l’estudiantat de nou ingrés en
les sessions d’acollida en els centres. La píndola: “Benvinguda a la Universitat de València
per la Igualtat” està feta en castellà i valencià amb subtítols en anglès.
Canals de comunicació
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.
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).
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).
o A 31 de desembre de 2018 teníem 3.422 “M’agrada” en la nostra pàgina de
Facebook (3.159 en 2017, 2.801 en 2016, 1.092 en 2015 i 636 en 2014). El 81% de
la nostra audiència són dones.
o A finals de 2018, a Twitter, teníem 2.040 followers (1.600 en 2017, 1.178 en 2016,
680 en 2015 i 502 en 2014). El 72% de la nostra audiència són dones.
o A Youtube, al llarg de 2018, tinguérem unes 76.118 visualitzacions (48.388 en
2017, 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.
o Hem obert un compte a Instagram https://www.instagram.com/unitatigualtatuv/
amb 300 seguidors
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