


Unitat d’Igualtat  de la UB

Comissió creada el Febrer de 2008
Objectiu: garantir la participació igualitària d’homes 
i dones en tots els estaments de la UB

Composició 2010-2011:  Un representant de cada 
facultat 

Tasca per aquest 2010: Elaboració II Pla d’Igualtat



Membres

• Eduard Arnau (Estudiant, CEFQ)
• Anna Blanco (Estudiant, CEFQ)
• Sònia Estradé (Prof.  Ass. E)
• Francesca Figueras (TU -DAM)
• Andreu Font (Pre-doc) 
• Mar Mellado (PAS)
• Esther Pascual (TU-FAO)
• Francesca Peiró (TU- E)
• Àngels Ramos (CU-ECM)
• Emma Sallent (Lectora, FF)

igualtat.fisica@ub.edu
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Ens proposem treballar per fer que sigui una realitat la igualtat 
d’oportunitats entre les  dones i els homes a nostra universitat

– Contribuir a la l’elaboració del II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes que es fonamenta en la necessitat de superar 
qualsevol tipus de discriminació

– Vetllar per al compliment dels acords i les accions que es 
contemplen en el Pla d’Igualtat de la UB 

– Organitzar seminaris i tertúlies per a la reflexió i el debat

– Sensibilitzar sobre la discriminació i els seus mecanismes

– Estudiar i debatre en quins àmbits persisteix la desigualtat 



A data d’avui 

• Infrarepresentació en els rangs més alts de lideratge i pressa de decisions 

• Segueix costant aconseguir la conciliació personal - familiar - laboral 

• Infrarepresentació de les dones en les carreres de ciències i a la 
investigació

• Existència de barreres per avançar a l’empresa i a la carrera investigadora 

Estadístiques UB : 

http://www.ub.edu/genere/diagnosi.html
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Distribució d’homes I dones al llarg de la carrera acadèmica
(1986-2005)

Homes 1986 Dones 1986 Dones 2005 Homes 2005 



Us animem a participar 
Curs 2010-2011 

• Debats per l’elaboració II Pla d’Igualtat

Què s’ha aconseguit / Què queda pendent

• Transmissió d’informació, materials i enllaços (web)

• Tasques de difusió de la contribució aportada per les 
dones en l’àmbit de la física:

Exposició: “Amb A d’astrònoma”

Calendari 2011: “Investigadores en Física Nuclear”

Conferències invitades  
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