Comissió d’igualtat
Facultat de Geografia i Història

C. Montalegre, 6
08001 Barcelona

ACTA COMISSIÓ D’IGUALTAT DE LES FACULTATS DE GEOGRAFIA I
HISTÒRIA I FILOSOFIA
Dia: 18 de febrer de 2020
Hora: 12:00 h
Lloc: sala Ramon Llull
Assistents: Núria Benach, Sílvia Bofill, Núria S. Miras, Genoveva Martí, Toni Vives,
Laura Mercader, Júlia Moncasí, Marta Pericás, Berezi Elorrieta
1) Aprovació acta anterior
No hi ha comentaris, s’aprova
2) 8 de març
La Sílvia explica la proposta del passi del documental En Femme i la tertúlia posterior
amb protagonistes i directora, que ha tingut molt bona acollida a nivell internacional.
Hi ha consens sobre tirar-ho endavant com a acte principal, la data, hora i lloc seran:
Dimecres 4 de març a les 17:00 a la sala Jane Addams (ja està reservada). Hi ha dues
versions de diferent durada, donarem prioritat a la curta (si té subtítols).
Els dos degans de la facultat han donat el vistiplau i acceptat el pressupost.
L’acte quedaria:
- Introducció i presentació (una de les dues presidentes de la CI + Sílvia)
- Passi del documental (75 minuts versió curta, 110 minuts versió llarga)
- Tertúlia (la Sílvia modera, l’ajudem amb el tema de dinamitzar debat i passar
micro. Igualment les protagonistes del docu també saben com generar debat)
Queda pendent preguntar:
-

Si la versió curta té subtítols
Si podem visualitzar el documental abans per preparar unes preguntes

Difusió de l’acte:
-

Fem cartell amb la imatge de portada del documental 8està al campus virtual).
S’encarreguen la Júlia i la Marta
Sílvia els passa els noms de les persones que han de sortir al cartell
Ens organitzem per encartellar la facultat i difondre per xarxes

També hi ha propostes d’accions que ens vol estendre el comitè de vaga 8M de la
Facultat:

-

-

Convidar al professorat a que, la setmana del 9 de març, faci com a mínim una
classe amb perspectiva de gènere, contingut feminista o sobre autores dones que
han treballat la temàtica de l’assignatura. Ens sembla molt bona idea. La Júlia
ens envia el manifest i cartell, i ens hi adherirem i farem difusió pels nostres
canals entre el professorat (correu, boca-orella, encartellar departaments...)
Xerrada sobre les desigualtats que patim les dones en l’àmbit universitari: ens
sembla bona idea però proposem que sigui més endavant, no centrar-ho tot en el
8M i tenir temps per preparar dades concretes. Surt la idea de fer-ho cap al Sant
Jordi, però també podríem optar per fer presentacions de llibres de dones de la
Facultat.

3) Pla d’igualtat UB
Es volia aprovar cap al maig però finalment no se sap si serà possible, ja que en la
diagnosi que s’ha fet hi havia dades errònies i no s’ajusta del tot a la nova normativa (hi
ha alguns elements d’anàlisi que no s’han contemplat). Hi ha debat sobre si aprovar-ho
igualment o bé fer-ho ja amb aquesta adaptació a la normativa.
Les presidentes de la CI demanen col·laboració de la resta de membres per assistir a les
properes reunions en cas que elles no tinguin disponibilitat.
4) Valoració d’accions anteriors
-

-

Accions 25N: la valoració en general és moderadament positiva. La presentació
del protocol contra l’assetjament no va comptar amb gaire assistència, però és
comprensible tenint en compte que no era un acte massa “atractiu”, no va ser un
problema de difusió. El taller d’autodefensa va anar bé, s’havien apuntat
estudiants i només una professora, el problema va ser que gairebé la meitat de
les qui s’havien apuntat no es van presentar. Ho tindrem en compte per a
properes vegades, ja que el fet que fos gratuït i no es demanés cap compromís
d’assistència no va ajudar en aquest sentit.
Inauguració sala Jane Addams: valoració positiva. El descobriment de la placa
va tenir un caire més aviat institucional però va ser breu, l’acte de l’interior amb
les ponències va ser interessant i ben ajustat al temps. L’assistència va ser molt
digna, amb presència tant d’estudiats com de PDI.

5) Torn obert de paraules
No hi ha comentaris

