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LGTBIfòbia. Moltes d’aquestes activitats han estat organitzades en col·laboració amb altres unitats, departaments o organismes de la universitat.

presentació

A continuació presentem aquestes activitats de
manera més detallada així com d’altres actuacions desenvolupades per l’Observatori durant el
curs 2016-2017.

En el curs 2017-2018 destaca l’aprovació pel
Consell de Govern en la sessió del 14 de març
de 2018 del Segon Pla d’acció sobre discapacitat i inclusió de la Universitat Autònoma de Barcelona Sexenni 2018-2023 (II PAD).
En el marc de la detecció i actuació contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de
gènere, expressió de gènere o orientació sexual
a la UAB, enguany s’ha reactivat un servei d’acollida, assessorament i seguiment piscològic a través de la Unitat Psicogènere per a persones que
han viscut o viuen relacions abusives o de violència de gènere. Aquest servei és gratuït i s’ofereix de les persones amb discapacitat a la Universitat
Autònoma de Barcelona.
a tota la comunitat UAB.
També destaca coma novetat d’aquest curs la En relació a les activitats de participació comuincorporació d’una nova jornada institucional nitària, l’Observatori ha participat i organitzat
per a conmemorar el 3 de desembre, Dia Inter- diverses activitats com un espectacle de dansa,
nacional de les Persones amb Discapacitat, que música i poesia pel 25 de novembre, la gimcana
s’afeigeix a la ja tradicional jornada institucional de la Festa Major, un vídeo-fòrum amb la pel·lícula
del 8 de març. D’aquesta manera es reforça i es Marie Curie pel Dia de les Dones i les Nenes a
visibilitza el treball que es fa des de la UAB i des la Ciència i la pintada col·lectiva de les escales
de l’Observatori per lluitar contra la discriminació de la Plaça Cívica amb els colors de la bandera LGTBI en motiu del Dia Internacional contra la
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Visibilització i
sensibilització

participació
comunitària

del 25N, un any més l’Observatori va penjar un
gran llaç lila a la façana de l’Edifici de l’Àgora.
En el marc de la Festa Major, l’Observatori ha
engegat un any més la campanya de sensibilització “No siguis paparra” i amb l’objectiu de
prevenir i sensibilitzar la comunitat universitària
davant situacions de discriminació i violència
sexista en l’entorn lúdic i d’oci nocturn. També,
acompanyant la campanya de la FM l’Observatori posa en marxa el Protocol d’abordatge i intervenció contra les agressions sexistes a
la Festa Major de la UAB i organitza, juntament
amb la Unitat de Dinamització Comunitària, actuacions de formació per a la seva aplicació als
cossos de seguretat i els regidors dels escenaris.

En relació a les activitats, en commemoració del
Dia Internacional contra la Violència de Gènere, l’Observatori va organitzar una activitat
que va consistir en la lectura del manifest per part
de la Joana Gallego, directora de l’Observatori
per la Igualtat, i la realització de la performance
“Captures” a càrrec del col·lectiu Renu. L’espectacle va combinar la poesia feminista, la percussió i la improvisació al piano de la reconeguda
compositora Clara Peya. L’activitat, presentada per la Vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat
Sara Moreno, es va realitzar el 21 de novembre
a la Sala Teatre de la UAB i va comptar amb
El 28 de novembre es va celebrar l’acte de lliul’assistència de 102 persones. També en motiu
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rament de la segona edició dels Premis als
millors Treballs de Fi de Grau amb Perspectiva de Gènere de la UAB. En aquesta segona
edició, l’Observatori en col·laboració amb l’Institut Català de la Dona ha premiat 21 treballs
de diferents graus, d’un total de 56 presentats.
Enguany, han participants 9 facultats, 4 facultats
més que en l’edició anterior: Biociències, Ciències de la Comunicació, Ciències de l’Educació,
Dret, Economia i Empresa, Filosofia i Lletres, Medicina, Psicologia i Traducció i Interpretació. En
l’acte van participar la Vicerectora d’Estudiants
i Alumnat, Sara Moreno, la Directora de l’Observatori, Joana Gallego, i la Presidenta de l’Institut Català de les Dones, Núria Balada. A més,
cadascun dels estudiants premiats van fer una
breu presentació de la temàtica del seu treball.
El 13 de febrer, amb la projecció de Marie Curie,
film de Marie-Noëlle Sehr que relata la vida i la lluita de la científica francesa, l’Observatori per a la
Igualtat de la UAB va commemorar el Dia Internacional de les Dones i les Nenes a la Ciència. Després de la pel·lícula, hi va haver una taula rodona

que va comptar amb la participació membres de
l’Equip de Govern i professores de la UAB: Sara
Moreno, Vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat;
María Teresa Paramio, adjunta del Vicerector de
Relacions Internacionals i vocal de l’Associació
de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT);
Gemma García, Vicedegana d’Estudiants de la
Facultat de Ciències; i Lydia Giménez, directora
de la Unitat Departamental de Psicologia Mèdica de la Facultat de Medicina. La directora de
l’Observatori, Joana Gallego, va moderar el debat.
L’Observatori per a la Igualtat juntament amb
Dinamització Comunitària van organitzar pel
17 de maig una pintada col·lectiva d’un tram
de les escales de la Plaça Cívica amb els colors de la bandera LGTBI en el marc del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia. L’activitat es
va iniciar a les 12 del matí i en poc més d’una
hora les escales de la Cívica ja lluïen els colors
de la bandera. A les 13h Sara Moreno, Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, va presentar
acció i la lectura del manifest a càrrec del col·
lectiu SinVergüenza i escrit per la Judit Sánchez.
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En el marc del projecte UAB lliure de violències
de gènere, aquest curs 2017-2018 s’ha elaborat la Guia d’actuació davant del sexisme i les
violències de gènere als col·lectius de la UAB
i s’han posat en marxa, juntament amb Dinamització Comunitària, les actuacions de formació i assessorament per a l’adaptació i aprovació d’aquest instrument per part de cada
col·lectiu. En aquesta primera edició han participat dos col·lectius, Ganàpies i Centaures.

En el marc de la Festa Major, l’Observatori ha engegat un any més la campanya de sensibilització “No siguis paparra” i amb l’objectiu de prevenir i sensibilitzar la comunitat universitària davant
situacions de discriminació i violència sexista en
l’entorn lúdic i d’oci nocturn. També, acompanyant la campanya de la FM l’Observatori posa
en marxa el Protocol d’abordatge i intervenció
contra les agressions sexistes a la Festa Major
de la UAB i organitza, juntament amb la Unitat de Dinamització Comunitària, actuacions
A la celebració de la diada de Sant Jordi, vam de formació per a la seva aplicació als cosreprendre la campanya “Si és tòxic no és amor. sos de seguretat i els regidors dels escenaris.
Per unes relacions lliures i igualitàries” amb l’objectiu de reflexionar entorn els mites de la mitja taronja, de l’exclusivitat, de la possessió, del sacrifici,
etc. i dels sentiments que provoquen, de gelosia,
por a la soledat, inseguretat i dependència emocional. Això genera relacions insanes i desiguals
que faciliten l’exercici de violència dins la parella.

3 DE DESEMBRE

Aquest curs i per primera vegada, l’Observatori
ha organitzat una jornada per commemorar
el 3 de desembre, Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat. L’acte va constar de la lectura d’un manifest escrit per Cristian Lago, membre de l’Alumni, i de l’espectacle
de dansa integrada del grup Liant la Troca.

persones amb capacitats diverses puguin treballar la dansa des d’un punt de vista igualitari.
L’acte va tenir lloc a la Sala Teatre de l’edifici
L’Àgora i va estar presentat per Sara Moreno, Vicerectora d’Alumnat i Ocupació. Hi
van assistir una quarantena de persones.

L’espectacle, dirigit per Jordi Cortés, té com a
objectiu crear un espai de comunicació on les
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8 de març
JORNADA INSTITUCIONAL
El dia 8 de març es va celebrar la “XIII Jornada
Institucional en commemoració del Dia Internacional de les Dones Treballadores” amb l’acte
de reconeixement a Montserrat Solsona, doctora
en Geografia Humana, professora del Departament de Geografia i investigadora associada
del Centre d’Estudis Demogràfics. L’acte de reconeixement va constar de la presentació de la trajectòria acadèmica i professional de Montserrat
Solsona, de la projecció d’un vídeo homenatge i
del lliurament del premi, a càrrec de la Vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat Sara Moreno. A la jornada també van participar la Directora de l’Observatori per a la igualtat, Joana Gallego, qui va
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presentar les principals activitats desenvolupades per l’Observatori. L’acte va finalitzar amb la
conferència ¿Existe lo que no se registra y contabiliza? Género y producción estadística, a càrrec
de la Dra. Lina Gálvez Muñoz, Catedràtica del
Departament d’Economia, Mètodes Quantitatius
i Història Econòmica, Directora de l’Observatori
de Gènere d’Economia i Desenvolupament de la
Universidad Pablo de Olavide.
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facebook
/observatoriIgualtatUAB

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 contingut 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, estadístiques 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
D’altra banda, l’Observatori per a la Igualtat
continua present en les xarxes socials amb la finalitat d’estendre la visibilitat de tota la informació
que generem i arribar al màxim de persones possible, especialment a l’alumnat, i fer ressò d’altres
notícies, estudis i publicacions entorn al gènere i
la discapacitat.

els continguts en el moment de la publicació.
La publicació diària, per mantenir viva i connectada la xarxa, és fonamental i totes les jornades
es generen posts entre dues i quatre vegades,
amb especial atenció a les informacions dels perfils institucionals de la UAB.

Twitter
@observatori_UAB

També es disposa d’un canal de YouTube on es
pengen els vídeos que es van generant, sobretot
els vídeos de reconeixement a les homenatjades
el 8 de març.

YouTube
Observatori per a la
Igualtat de la UAB

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

12|

Observatori per a la igualtat de la UAB

Curs 2016-2017

|13

Amb l’objectiu de fer de la Festa Major de la
UAB un espai lliure d’assetjament, de discriminació i de sexisme l’Observatori per la Igualtat
ha dut a terme diverses actuacions per tal de
preveure, detectar i intervenir en situacions de
violència sexista. Per sensibilitzar a la comunitat
universitària s’ha difós el cartell de la campanya
“No siguis paparra” amb una relació de conductes sexistes i el telèfon del personal de seguretat.

CAMPANYES
Durant el curs 2017-2018 s’han dut a terme diverses campanyes de sensibilització amb impacte tant a les xarxes socials com a la vida
comunitària del campus. Aquestes campanyes
consten d¡una línia gràfica i un discurs propi
que responen a objectius recollits en el Tercer
Pla d’Acció. A continuació en destaquem dues:
No siguis paparra i Si és tòxic no és amor.
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En motiu de la Diada de Sant Jordi del 2018,
dia del llibre i de les persones enamorades a
Catalunya, l’Observatori va realizar una campanya per xarxes socials convidant a la comunitat universitària a repensar les formes d’estimar.
Els mites de la mitja taronja, de l’exclusivitat, de
la posessió, del sacrifici, etc. provoquen sentiments de gelosia, por a la soledat, inseguretat i
dependència emocional. Això genera relacions
insanes i desiguals que faciliten l’exercici de violència dins la parella. És per això que confiem
en el potencial constructiu i transformador de
l’amor i rebutgem tota toxicitat en les relacions
afectives. Repensar un món nou està íntimament
lligat a repensar la nostra concepció de l’amor.
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Plans d’acció
i polítiques

Formació

A

quest curs hem organitzat diversos cursos
en matèria d’igualtat de gènere. Concretament, s’ha ofert formació sobre Diversitat afectivo-sexual adreçada a PAS, Atenció
a la Violències sexuals a la universitat i Comunicació amb Perspectiva de gènere adreçada a PAS i PDI, Perspectiva de gènere a
la recerca i a la docència adreçada a PDI.
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Per a l’alumnat s’han ofert activitats amb crèdits
ECTS sobre Comunicació amb un llenguatge
no sexista, Cos, Tecnologia, Gènere i Anime,
Gènere i Cinema i Apoderament personal. En
total, han participat un total de 180 persones.

En el curs 2017-2018 destaca l’aprovació pel
Consell de Govern en la sessió del 14 de març
de 2018 del Segon Pla d’acció sobre discapacitat i inclusió de la Universitat Autònoma de
Barcelona Sexenni 2018-2023 (II PAD). El II PAD
inclou un total de 32 mesures que recullen les
accions i compromisos adoptats per la UAB per
la inclusió de les persones amb discapacitat. Es
tracta d’un document elaborat per l’Observatori
per a la Igualtat de la UAB que pren com a punt
de partida la diagnosi realitzada per la mateixa
entitat. A més, el procés d’elaboració ha implicat
el col·lectiu de persones amb discapacitat, així
com una comissió de persones expertes en la matèria des de diverses perspectives.

El conjunt de mesures presentades s’organitza en
quatre eixos d’actuació: Eix 1. Visibilitat i sensibilització: inclou totes aquelles accions que tenen
com a finalitat difondre els drets i la situació o
realitat de les persones amb discapacitat, donar a conèixer les polítiques i les accions de la
UAB en matèria de discapacitat, i promoure la
plena participació d’aquest col·lectiu en els diferents espais; Eix 2. Accessibilitat i mobilitat: s’hi
especifiquen les mesures encaminades a garantir l’accessibilitat i la mobilitat físiques i virtuals; Eix
3. Desenvolupament de l’activitat: estudi, treball i
promoció: engloba aquelles accions d’adaptació de l’entorn necessàries per garantir el desenvolupament sense dificultat de l’activitat quotidiana, ja sigui d’estudi o treball, i que responen a
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les necessitats específiques i particulars de cada
individu; Eix 4. Política universitària i marc organitzatiu: s’hi han definit les accions que fan referència a la normativa de la Universitat o al seu
model de gestió i organització.

tori a través d’aquesta unitat posa a disposició
de la comunitat de la UAB un servei d’acollida,
assessorament i seguiment psicològic per a persones que han viscut o viuen relacions abusives i
violències de gènere.

Una altra novetat en aquest àmbit ha estat la reactivació de l’Unitat de Psicogènere. L’Observa-

consell de redacció
Laura Duarte Campderrós

Edició i disseny
Andrea Ruedas Rodríguez
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