ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ D’IGUALTAT DE LES FACULTATS DE
FILOSOFIA I GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Lloc i data: 1 d’abril de 2019 (12h), Seminari Maria Zambrano
Assistents: Núria B.; Nuria S. Miras; Berezi; Sílvia B., Genoveva Martí.
Desenvolupament de la sessió:
1- Aprovació acte anterior
- Esmena de Berezi: és important incloure la part de prevenció al protocol d’assetjament
sexual.
2- Valoració acte 8M
- En general, positiva. Els degans ens van felicitar, i la secretaria de la facultat també.
Efectes positius també entre els col·lectius.
3- Informació de la darrera comissió d’igualtat
- S’han obert dos grups de treball pel III Pla d’igualtat: a) perspectiva de genera i
docència (Núria Benach, en presentació CCHH i SS); b) sobre violències masclistes (cal
incorporar algú a la comissió). Revisar el pla i propostes pel tercer (Coòpolis es el grup
responsable); nova directriu d’AQU incorporar perspectiva gènere als ensenyaments.
S’ofereix la Sílvia Bofill. Acordem fer suplències quan no hi puguin anar les titulars:
Genoveva Martí i Núria Sara Miras.
-

-

-

Protocol assetjament. Serveis jurídics estan col·lapsats. Es passarà més endavant. Què
passa amb els serveis que són del gruo UB però no són exactament facultats? No se’ls
pot obligar, sinó que se’ls suggereix que facin un pla d’igualtat propi copiat al de la UB.
Anonimat en conductes que no són pròpiament assetjament físic. Tot es passa al maig.
La formació a les comissions es posposa. Pilar Ribes proposa de fer un curs que repliqui
el mateix pels estudiants dins dels juliols (a un preu reduït). Nomes hi haurà diners per
fer formació.
o Genoveva pregunta com queda el personal de neteja. S’hauria de suggerir que
l’empresa tingui un pla d’igualtat. Aquí aplicaria el nostre protocol
d’assetjament.
El Curs sobre formació en violència masclista que ens proposen té tres mòduls, es
podrà triar fer totes tres parts o la part que ens interessa. Reconegut per l’ICE. I:
Igualtat gènere i història feminisme; II- Protocol assetjament; III- Eines i estratègies
d’intervenció.
o Genoveva recorda la necessitat de fer formació a altres professors. Hauria de
ser una formació obligatòria.
o Algunes facultats han presentat cursos específics.
o Oferir sessions informatives o tallers als estudiants sobre el nou protocol.
TFG i TFM: algunes facultats han demanat ampliar formats. Biblioteconomia i Belles
Arts.
LERU. Associació d’universitats europees. Fan papers i recomanacions. Nosaltres
formem part. Anna Villaroya i Núria Pomar estan dins la comissió i ara han marxat
(portaven des de 2012). Substitució. Canvi de la igualtat a la equitat, amb el que no
estaven d’acord.

-

-

IIEDG. Institut interuniversitari d’estudis de gènere. La Núria Pomar ho ha deixat.
Moment complicat. L’Institut té el màster i un doctorat. Comissió gestora queda de fer
un informe.
Gabinet de mediació de la UB (Vice-rectorat d’igualtat i acció social) està fent un
protocol sobre Bullying.
Dolo Pulido, Assemblea feminista: va explicar la proposta feta al rectorat.

4- Bateig de les aules
- Núria informa: Des que es fa la proposta als deganats, el degà de filosofia va veure bé
la proposta, el de Geografia i Història va dir que era bona però la volien passar per
Junta de facultat. Van decidir passar-la per Comissió permanent (directors
departament). Han dit que no. Proposen replantejar el tema perquè els departaments
tinguin més veu; més participatiu i obert. A la Junta de facultat es va presentar la
proposta i va anar pitjor. Es qüestiona perquè s’ha de batejar les aules. Han comunicat
a la Núria que tirem endavant abans de l’estiu. Ens demanen que fem una petició als
departaments dient que es vol batejar l’aula gran i que facin propostes. Les recollim i
les valorem. Volen tres noms i entre la comissió i el deganat decidim. Acordem fer-ho.
Preparar fitxa; criteri de valoració: que representi tots els ensenyaments del centre;
amb certa repercussió mundial. Núria enviarà mail (data màxima 1 de maig per rebre
propostes). Seran considerades després per la Comissió d’igualtat en funció de com
estigui argumentada. 500 paraules + imatge.
5- Torn obert
- Núria B. A Geografia i Història no tenim representants d’estudiants. Ara n’hi ha molts:
Marta de l’associació d’estudiants (sorda + intèrpret); altres grups també volen venir.
Se’ls ha dir que poden venir, però que vots només hi ha un. Acordem que ens sembla
bé. De Filosofia hi ha la Lídia (se li demanarà a una altre estudiant, la Núria, per quan
plegui la Lídia).
- Núria B. Proposa fer una taula per Sant Jordi amb perspectiva de gènere.

