
 
 

 

 

VERSIÓ ADAPTADA A UJI 
 
 
 
 
 

Per la plena igualtat de dones i homes  

 

L’establiment del principi jurídic d’igualtat entre dones i homes 

va ser una de les grans fites socials del segle XX i la plena 

consecució d’aqueix dret universal ha de ser un dels èxits 

col·lectius que ara hem de veure culminat. Els avanços en el camí 

cap a la igualtat efectiva han sigut el resultat dels esforços de molts 

actors socials, molt especialment de les universitats. El nostre paper 

és primordial en la transmissió de valors per a construir una 

societat cada vegada més tolerant, justa i igualitària. Però la meta 

no s’ha aconseguit encara. I ja és temps d’encarar la recta final. 

 

Les universitats som un reflex de la nostra societat i en elles veiem 

amb satisfacció com s’ha aconseguit l’equilibri entre dones i homes 

en les seues aules, en els seus claustres o en els expedients 

acadèmics més brillants. No obstant això, també veiem amb 



 
 

 

inquietud com persisteix aqueix sostre de vidre que frena l’accés 

als llocs de màxima responsabilitat, com les carreres científiques o 

acadèmiques es veuen llastades per les càrregues que assumeixen 

majoritàriament les dones en l’àmbit familiar o com no som 

capaços d’atraure-les cap a les carreres tecnològiques. Tampoc 

hem aconseguit erradicar de les nostres comunitats universitàries 

la violència masclista i l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

 

Totes aquestes desigualtats no sols són injustes i intolerables, 

moltes fins i tot il·legals, sinó que a més ens fan perdre molt de 

talent. Sense la plena participació de les dones en tots els àmbits 

perdem una visió insubstituïble per a la ciència i privem a la 

societat de nous enfocaments que ens conduirien a valors més 

sostenibles i eficients. 

 

La Universitat Jaume I treballa diàriament des de la Unitat 

d’Igualtat  per a promoure la igualtat i, també, comptem amb una 

llarga trajectòria en estudis universitaris de gènere, amb magnífics 



 
 

 

equips d’investigació, l’Institut Universitari d’Estudis feministes i 

de gènere Purificación Escribano,  i amb la col·laboració i el treball 

de la Fundació Isonomia. Gràcies a aqueix esforç conjunt, 

treballem en una política d’igualtat innovadora que esperem 

contribuisca a conformar una societat millor i més justa. 

 

Però tota acció provoca una reacció. L’estudi de les desigualtats de 

gènere ha aportat un rigorós corpus teòric, avalat científicament, 

que no mereix ser posat en dubte amb arguments exclusivament 

ideològics, com s’ha fet en els últims mesos. Les universitats volem 

expressar la nostra preocupació pels debats que qüestionen 

l’existència mateixa de les polítiques d’igualtat i lluita contra la 

violència de gènere davall l’equívoc argument que discriminen els 

homes. Per això, demanem que els partits polítics tracten amb rigor 

i responsabilitat les polítiques d’igualtat i deixen a la literatura 

acadèmica especialitzada i al coneixement expert de gènere 

il·lustrar aqueixes discussions. 

  




