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presentació

D
urant el curs 2015-2016 l’Observatori per 
a la Igualtat ha realitzat diverses activitats 
de visibilització, formació, recerca i partici-

pació. Destaca el nomenament de la Dra. Teresa 
Freixes com a Directora de l’Observatori per la 
Igualtat. Teresa Freixes és Catedràtica de Dret 
Constitucional del Departament de Ciència Po-
lítica i de Dret Públic de la UAB, ocupa la Cà-
tedra Jean Monnet ad personam i és experta en 
drets fonamentals, igualtat de gènere i minories.

En l’àmbit de la formació en matèria de gène-
re, l’Observatori ha tornat a oferir diferents tallers 
adreçats a l’alumnat i amb reconeixement de 2 
crèdits ECTS. Dins de la formació acadèmica que 
s’ofereix des de la UAB, cal dir que un 39% de 
les titulacions de la universitat contenen assigna-
tures específiques de gènere, principalment en 
l’àmbit de les arts i les humanitats. Un altra de les 
tasques de l’Observatori en aquest aspecte, ha 
estat  donar suport i visibilitat a aquesta oferta 
formativa, per tal de potenciar la introducció de 
la perspectiva de gènere en l’ensenyament, es-
pecialment al Mínor d’Estudis de Gènere.

En relació amb les activitats de participació co-
munitària, l’Observatori ha participat en un taller 
amb infants en el marc del Programa socioe-
ducatiu CROMA, organitzat per la Fundació Au-
tònoma Solidària. Aquest curs on, donant suport 
a Dinamització Comunitària, s’ha realitzat la I Ma-
rató de debats ràpids de la UAB. La direcció 
també va participar en la convocatòria dels Pri-
mers premis pels Treballs Finals de grau amb 
perspectiva de gènere, a la facultat de Dret.

També s’han dut a terme diverses accions en el 
marc del programa EGERA, actiu des del 2014, 
com l’elaboració de la Carta EGERA per a una 
comunicació sensible al gènere a les institucions 
acadèmiques i la celebració del III Workshop 
Gender perspective in research i del II Seminar 
Gender Bias in Governanace and Evaluation.

Finalment, cal mencionar que la direcció de l’Ob-
servatori per a la Igualtat, durant el curs 2015-
2016, ha coordinat el procés d’elaboració 
d’un Protocol d’actuació contra l’assetja-
ment sexual i l’assetjament per raó de sexe, 
d’orientació sexual, d’identitat de gènere o 
d’expressió de gènere de la Universitat Autò-
noma de Barcelona.

Recordem que per tal d’arribar al màxim de pú-
blic possible, l’Observatori per a la Igualtat utilitza 
el seu compte al Twitter i la pàgina de Facebook 
on s’enllacen i destaquen les activitats que es du-
ent a terme, tant internes com externes, en matèria 
d’igualtat (Twitter: @observatori_UAB; Facebook: 
/observatoriIgualtatUAB).

A continuació presentem aquestes activitats de 
manera més detallada així com d’altres actuaci-
ons desenvolupades per l’Observatori durant el 
curs 2015-2016. 
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Visibilització i 
sensibilització

E
n el marc de la celebració del 8 de març, 
Dinamització Comunitària amb el suport de 
l’Observatori per a la Igualtat, va realitzar la 

I Marató de debats ràpids de la UAB, amb 
la temàtica: “Són efectives les polítiques pú-
bliques en matèria d’ocupació per assolir la 
igualtat entre dones i homes?”. Aquesta activi-
tat va tenir lloc el 16 de març de 2016. 

L’Observatori va participar també en un taller 
amb infants en el marc del Programa socio-
educatiu CROMA, organitzat per la Fundació 
Autònoma Solidària. El taller es va dur a terme l’11 
de maig de 2016 i va consistir en la simulació d’un 
judici sobre un cas inventat d’assetjament homo-
fòbic en la infantesa. L’objectiu de l’activitat era 
aproximar al grup al món de la justícia i el gènere.  

 

Vuit dies després, es va realitzar un taller sobre 
dona i discapacitat. L’activitat va ser un encàr-
rec de Dinamització Comunitària per petició de 
l’Associació Resilients de la UAB, entitat que 
té com a finalitat esdevenir un punt de trobada i 
referència per a totes les persones amb diversitat 
funcional que conviuen al Campus de la UAB. 

Aquest reconeixement quedarà plasmat en el Su-
plement Europeu al Títol. A més, s’ha començat un 
catàleg amb tots els treballs fi de grau que hagin 
guanyat aquest premi per tal de potenciar i divul-
gar la recerca sobre la perspectiva de gènere.

En el marc de la Festa Major de la UAB, cele-
brada aquest any el 10 de novembre, es va re-
alitzar el tradicional estand juntament amb el test 
de gènere, que posa a prova els coneixements 
sobre aquesta temàtica.

En aquest taller es van presentar algunes dades 
entorn la situació de les persones amb discapa-
citat a l’àmbit educatiu; es va parlar de feminisme 
i discapacitat; i finalment es va tractar el tema de 
l’impacte de la violència de gènere en les dones 
amb diversitat funcional.

La direcció també va participar en la convoca-
tòria dels Primers premis pels Treballs Finals 
de grau amb perspectiva de gènere a les ti-
tulacions vinculades a la Facultat de Dret de la 
UAB. El 21 d’octubre de 2015 va tenir lloc l’acte 
de lliurament dels premis on, a més dels 3 guar-
donats, van assistir-hi el rector de la Universitat, 
Ferran Sancho; la presidenta de l’Institut Català 
de Dones, la Montserrat Gatell;  la vice-degana 
de la Facultat de Dret, la Maria Jesús Espuny; i 
la directora de l’Observatori per a la Igualtat, la 
Teresa Freixas.

Els tres estudiants guanyadors de la 1ª edició a 
les titulacions que s’imparteixen a la Facultat de 
Dret van ser Isabel Pinilla Miranda (Dret), sobre 
un treball de gestació subrogada; Encarnación 
Cobo Manchado (Relacions Laborals), sobre un 
treball de conciliació de la vida familiar i labo-
ral; i Sergi Salvador Tomás (Criminologia) sobre 
un treball de les víctimes de violència de gènere.

PARTICIPACIÓ COMUNITàRIA
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8 DE MARç
JORNADA INSTITUCIONAL

El 8 de març es va celebrar la X Jornada Institu-
cional amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones, acte organitzat per l’Observatori i on es 
va retre homenatge a Anna Cabré, catedràtica 
del Departament de Geografia de la UAB i fun-
dadora del Centre d’Estudis Demogràfics (CED). 

Durant l’acte es va comptar amb la conferència 
“El genero del derecho” a càrrec d’ Octavio Sa-
lazar Benítez, professor titular de Dret Constitucio-
nal de la Universidad de Córdoba. A la jornada 

també hi va participar la Directora de l’Obser-
vatori per a la Igualtat, Teresa Freixes, així com 
el Rector Ferran Sancho Pifarré qui va clausurar 
l’acte. 

WEB I XARXES SOCIALS

Una de les tasques estructurals de l’Observatori 
per a la Igualtat és la gestió i manteniment del 
seu web. Des del març de 2005 l’Observatori per 
a la Igualtat de la UAB disposa d’un web amb 
l’objectiu d’oferir informació i recursos en matèria 
d’igualtat i universitat. Des de llavors, el contin-
gut s’ha anat actualitzant i ampliant i s’han creat 
noves seccions. A més d’actualitzar les diferents 
seccions, notícies, informació sobre l’Observatori, 
normativa, enllaços d’interès i bibliografia, esta-
dístiques de la UAB, plans d’acció i documents 
propis. El web de l’Observatori per a la Igualtat 
continua estan disponible en tres idiomes: català, 
castellà i anglès: http://www.uab.cat/observatori-
igualtat

Cal destacar que, aquest any 2015 es va co-
mençar el procés de migració de la pàgina 
web de l’Observatori. En aquest sentit, es va 
renovar i ampliar el contingut del web, i es va 
adaptar al que seria, el curs vinent, el nou web 
de l’Observatori per a la Igualtat, que presenta-
ria el mateix format que el web de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

D’altra banda, l’Observatori per a la igualtat 
continua present en les xarxes socials amb la fina-
litat d’estendre la visibilitat de tota la informació 
que generem i arribar al màxim de persones pos-
sible, especialment a l’alumnat, i fer ressò d’altres 
notícies, estudis i publicacions entorn al gènere i 
la discapacitat. 

El Twitter i Facebook són les xarxes socials amb 
les que treballa l’Observatori i els continguts 
es publiquen a les dues alhora, atenent a 
les particularitats de cadascuna de les dues 
plataformes. A ambdues es porten a terme accions 
bàsiques d’interconnexió: esmentant als col·lectius 
o empreses implicades a les informacions i també 
aplicant les etiquetes (hashtags) que engloben 
els continguts en el moment de la publicació.

La publicació diària, per mantenir viva i connec-
tada la xarxa, és fonamental i totes les jornades 
es generen posts entre dues i quatre vegades, 
amb especial atenció a les informacions dels per-
fils institucionals de la UAB. 

A més, aquest any s’ha obert un compte a la pla-
taforma Youtube amb l’objectiu de publicar els 
vídeos realitzats per l’Observatori per a la Igual-
tat des del seu inici fins a l’actualitat, sobretot els 
de les Jornades institucionals del Dia de les Dones 
Treballadores.
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facebook

/observatoriIgualta-
tUAB

Twitter

@observatori_UAB

YouTube
Observatori per a la 
Igualtat de la UAB

RECERCA
E

n relació a les activitats vinculades a la 
recerca, cal destacar la participació de 
l’Observatori en el projecte europeu EGE-

RA: Effective Gender Equality in Research 
& the Academia. Aquest projecte, que es va 
iniciar al 2014, està liderat per la Universitat 
ScienciesPo, i reuneix a vuit institucions univer-
sitàries i centres de recerca de set països de 
la UE: Alemanya, Bèlgica, Espanya, França, els 
Països Baixos, Portugal i la República Txeca. 

L’objectiu del projecte és aconseguir la igual-
tat de gènere al món acadèmic i enfortir la 
dimensió de gènere en la recerca, treballant 
a partir de cinc eixos: anàlisi d’indicadors de 
desigualtat estructural, promoció d’entorns la-
borals i educatius amables amb el gènere, for-
mació en gènere de la comunitat universitària, 
transformació dels models de governança i en-
fortiment del gènere en la recerca i en els con-
tinguts científics. L’Observatori ha estat convidat 
a participar com a soci preferent per la seva 
trajectòria i experiència en l’elaboració i apli-
cació de polítiques d’igualtat a la universitat. 

En el marc d’aquest projecte, l’equip de la UAB 
va participar en l’elaboració “Carta EGERA 
per a una comunicació sensible al gène-
re a les institucions acadèmiques”, acció li-
derada per la Universitat d’Anvers. La finalitat 

d’aquest document és sensibilitzar i conscienciar 
sobre aquestes qüestions amb suggeriments per 
a l’eliminació del biaix de gènere en tot tipus de 
comunicacions i per promoure un espai acadè-
mic institucional inclusiu per a tothom. També va 
elaborar el “Second Gender Equality Report” 
on es va presentar un sistema d’indicadors per 
a mesurar la situació de les dones en diferents 
aspectes o camps de la vida acadèmica, així 
com la reflexió entorn a l’aproximació al fe-
nomen des d’una perspectiva interseccional.

Un altra acció vinculada a aquest projecte i 
organitzada per l’Observatori, ha estat la cele-
bració els dies 19 i 20 de gener de 2016 del 
III Workshop “Gender perspective in research” i el 
“II Seminar Gender Bias in Governance and Eva-
luation” a la Torre Vila-Puig, seu dels Amics de la 
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UAB. Durant aquests dies es van acollir fins a 30 
persones, entre les que destaquem la professora 
Maria Bustelo, responsable de la Unitat d’Igualtat 
de la Universidad Complutense de Madrid i ex-
perta en gènere, governança i avaluació, Gary 
Loke, Cap de la Unitat de Polítiques d’Igualtat 
(ECU) del Regne Unit, o Dalia Statkovskiene, 
presidenta de la BASNET (Baltic States Net-
work: Women in Sciences and High Technology). 

L’acte va ser presentat pel Rector de la UAB, el 
Ferran Sancho; la Vice-rectora d’Investigació, 
la Pilar Dellunde; la coordinadora del pro-
jecte, l’Hélène Périvier; l’Agnès Hubert, mem-
bre de l’Advisory Committee i consellera a la 
BEPA (Bureau of European Policy Advisor) de 
la Comissió Europea; i també la Directora de 
l’Observatori per a la Igualtat, la Teresa Freixes.

FoRmACió

E
n l’àmbit de la formació en matèria de gè-
nere, l’Observatori ha tornat a oferir diferents 
tallers adreçats a l’alumnat i amb reconei-

xement de 2 crèdits ECTS. En concret, durant el 
curs 2015/2016, s’han realitzat 3 tallers organit-
zats i coordinats per l’Observatori: “Gènere, co-
operació i conflictes armats”, “Respostes legals 
contra la violència de gènere” i “Pressupostos 
amb perspectiva de gènere: instrument per a la 
igualtat”. 

Així mateix, els dies 12 i 13 de desembre de 2015 
es van reunir al campus de la UAB el Consell d’Es-
tudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT), 
màxim òrgan de representació estudiantil de Ca-
talunya, on es va dur a terme una formació sobre 
“Desigualtat i discriminacions per raó de gènere 
a la universitat” 
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Plans d’acció 
i polítiques

Observatori per a la Igualtat de la UAB
www.uab.cat/observatori-igualtat

L
a direcció de l’Observatori per a la Igualtat, 
durant el curs 2015-2016, ha coordinat el 
procés d’elaboració d’un Protocol d’ac-

tuació contra l’assetjament sexual i l’asset-
jament per raó de sexe, d’orientació sexual, 
d’identitat de gènere o d’expressió de gène-
re de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Aquest protocol va ser aprovat pel Consell de 
Govern de la UAB el 10 de març de 2016. Amb 
la seva aprovació, la UAB se suma a les univer-
sitats catalanes que ja disposen d’un mecanisme 
per a fer front i atendre aquests tipus de situa-
cions i adreçat a tota la comunitat universitària, 
inclòs l’alumnat.
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