ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ D’IGUALTAT
DE LES FACULTATS DE FILOSOFIA I GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Data i lloc: Dijous 31 de gener a les 12h, Seminari Hannah Arendt
Assistents: Víctor Manuel Ayora, Núria Benach, Sílvia Bofill, Lídia Creus, Berezi Ane
Elorrieta, Genoveva Martí, Núria Sara Miras, Carme Narváez
S’excusen: Antoni Vives
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior.
-

La nova comissió conjunta es reuneix per primer cop i no hi ha acta de les
sessions anteriors. S’aprova que la Núria Miras redacti l’acta d’aquesta sessió i
que es comencin a numerar les actes a partir d’aquesta.

2. Informacions de la Comissió d’Igualtat de la UB.
-

La Núria Miras informa sobre la fase actual de reforma del protocol
d’assetjament. En aquesta fase, cal suggerir esmenes al text. La Sílvia Bofill
proposa buscar un sinònim pel verb “denigrar”, utilitzat en algunes parts del
protocol, per les seves connotacions racistes. Cita un paràgraf d’un text de Nancy
Fraser. S’aprova elevar aquesta esmena.
Berezi Elorrieta planteja que l’apartat de prevenció és una mica fluix. Núria Miras
explica que es farà un curs de formació per càrrecs de gestió al que podran
accedir els membres de les Comissions d’Igualtat de centre. Es planteja una
acció conjunta per a tot l’alumnat de centre un cop s’aprovi el protocol. Genoveva
Martí pregunta si també es pot plantejar una formació obligatòria pels estudiants.

-

Entre les accions pensades per visibilitzar la feina de les dones a la UB, es
planteja un bateig d’aules amb nom de dona coincidint amb el 8 de març. Així
mateix, s’ha demanat emplenar una fitxa amb la biografia de les primeres
docents de cada ensenyament de la UB.

-

Premis TFG i TFM amb perspectiva de gènere. Es debat sobre la possibilitat de
fer un premi propi de centre i es decideix traslladar aquesta pregunta als degans.
El premi propi es podria entregar el mateix dia que s’entrega el premi al millor
TFG de les facultats.

3. Preparació del 8 de març.
-

Es proposa batejar la Sala Gran amb el nom de Jane Addams amb una placa
explicativa. Es debat sobre la possibilitat d’obrir propostes a més noms a través
d’un procés participatiu. Del resultat d’aquest procés es podria fer una exposició
el 8 de març de l’any vinent. S’aprova.

-

Per l’acte d’enguany es decideix que la tarda del 5 de març es farà el bateig de
la Sala Gran amb la presència dels degans. Després es faria un aperitiu i una
taula rodona amb presència d’entitats i associacions de dones del barri del Raval.
Es distribueixen les tasques per a l’organització: parlar amb els degans sobre el
bateig de la Sala Gran amb el nom de Jane Addams (Núria Benach i Núria Miras),
possible col·laboració amb l’Instituto Italiano di Cultura (Núria Miras), contacte
amb associacions i entitats del Raval (Sílvia Bofill, Berezi Elorrieta, Lídia Creus),
demanar pressupost per càtering (Sílvia Bofill). S’aprova.

4. Torn obert de paraules.
- No n’hi ha.

