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A. MONTSERRAT / À AGULLEIRO

La Unitat d’Igualtat de la Universitat 

Jaume I va celebrar el dia 8 de març unes 

jornades commemoratives pel Dia Inter-

nacional de la Dona en les quals especia-

listes van apel·lar a la identitat de gènere 

i la igualtat entre dones i homes com 

unes de les reivindicacions principals.

En la primera conferència, el cirurgià 

plàstic i professor de la Universitat de 

Barcelona Iván Mañero va incidir que 

les diferències entre sexes es deuen, a 

nivell biològic, a la presència de la tes-

tosterona en el cas dels homes. Encara 

que una major presència  d’ aquesta hor-

mona comporta una actitud més agres-

siva, això no evita que el cervell masculí 

siga més emocional que el femení. De 

fet, el cirurgià va afirmar que els valors 

 associats a la femineïtat, com ara la di-

plomàcia, són en gran part els predo-

minants en l’actualitat. Des de la seua 

experiència com a cirurgià, Mañero va 

afirmar que les intervencions de reas-

signació sexual han donat una major 

felicitat a qui s’hi ha sotmès i va advocar 

per donar llibertat a les persones me-

nors per decidir quina és la seua identi-

tat més enllà dels seus òrgans sexuals.

IDENTITAT DE GÈNERE I DESIGUALTAT 
Quant a la identitat sexual davant la 

llei, el professor de la Universitat de Bar-

celona i delegat de la Comissió Europea 

sobre Orientació Sexual, Carles Villagra-

sa, va assegurar que encara queda molt 

per fer en l’àmbit de la transsexualitat. 

«Les persones que naixen amb el sexe 

masculí però se senten dones, o a l’in-

revés, no poden canviar el nom al seu 

DNI si no passen per una operació de 

canvi de sexe i adjunten un diagnòstic 

mèdic de disfòria de gènere, a excepció 

dels qui per salut o l’edat no poden sot-

metre’s a l’operació».

Segons Villagrasa, la identitat se xual 

actualment es basa en esquemes mas-

clistes on la llei ha avançat poc. A finals 

dels anys 80 Europa va reconèixer la 

transsexualitat i el 2007 va nàixer la llei 

reguladora del sexe de les persones. Des 

de llavors han sigut moltes les ocasions 

en què els transsexuals han patit discri-

minacions dels mateixos estats. De fet, el 

Tribunal Europeu ha condemnat països 

com ara el Regne Unit o França per no 

voler reconèixer noves identitats se xuals. 

A més, «les dones transsexuals tenen 

més problemes a l’hora d’integrar-se so-

cialment que els homes transsexuals».

La representant de la Fundació Isono-

mia, Gemma Escrig, va tractar el sistema 

sexe-gènere com a categoria d’anàlisi de 

les diferències entre dones i homes. Se-

gons Escrig, hi ha desigualtats que afec-

ten sobretot les dones, ja que la societat 

té ubicada la dona en professions femi-

nitzades, com la cura de xiquets i xique-

tes. «El sostre de vidre impedeix que les 

dones accedisquen a llocs de treball su-

periors, i  fa que fins i tot cobren menys».

La jornada va finalitzar amb una taula 

redona, en la qual va col·laborar la Fun-

dació Isonomia, que va tractar les dones 

multidiscriminades des del punt de vis-

ta de l’activista transsexual Carla Anto-

nelli; de la discapacitat, amb Ana Luisa 

Rodríguez d’Isonomia; dels drets de les 

dones immigrants, amb Irene Rodríguez 

d’AMUINCA; del col·lectiu gitano, amb la 

professora de l’UJI Ana Giménez, i des de 

la perspectiva de les lesbianes, amb Lau-

ra Valero, de Lambda-LGTB. Les expertes 

van coincidir que l’educació és la princi-

pal eina per combatre la discriminació.

Per la seua part, l’Institut Interuniver-

sitari d’Estudis Feministes va organitzar 

un cinefòrum amb la projecció de La 

ciudad del silencio.

Especialistes apel·len a la identitat 
de gènere en el Dia de la Dona
La Universitat Jaume I va celebrar el 8 de març amb conferències i un cinefòrum

Vicent Climent, rector de l’UJI, i Amparo Garrigues, directora de la Unitat d’Igualtat, en la inaugura-

ció de les jornades «Sexe, gènere i rols: dones i discriminació en el segle XXI». | FOTO: DAMIÁN LLORENS

| EN LES JORNADES 
es va destacar la 

importància de 

l’educació per combatre 

la discriminació

L’ASSOCIACIÓ de Dones Nacionalistes 

Terra, ADONA’T, ha organitzat al Museu de 

Belles Arts de Castelló l’exposició Llengua 

màtria. Dones de paraula, resultat del tre-

ball de nou joves fotògrafes, estudiantes 

de l’UJI, i d’una professional, que retraten 

tres generacions de 15 grups familiars, se-

leccionades per haver mantingut una acti-

tud de fi delitat cap a la llengua. La mostra 

estarà oberta fi ns al 10 d’abril. | FOTO: A. PRADAS

EXPOSICIÓ ADONA’T

LA QUÍMICA Núria Solsona va oferir el 

10 de març la conferència «Dones en la 

història de la química», amb la fi nalitat de 

reconèixer el treball de les químiques fi ns 

al segle XX. Entre moltes altres, va parlar 

de Maria la Jueva, que va destil·lar metall i 

va inventar el bany Maria; l’autora d’Assaig 

sobre la combustió, Elizabeth Fullhame; o 

Anne Marie Pierrette Paulze, coautora, amb 

el seu marit, Lavoisier, del Tractat de quími-

ca de Lavoisier. | FOTO: DAMIÁN LLORENS

DONES EN LA HISTÒRIA DE LA QUÍMICA

EL SERVEI d’Activitats Socioculturals de 

l’UJI, dins del cicle «Teatre de text» i amb la 

col·laboració de la Fundació Isonomia, va 

organitzar el 9 de març la representació de 

l’obra Yo. Pronombre personal de primera 

persona a càrrec de la companyia andalusa 

La Turné. L’obra, que tractava el cansament 

d’una mestressa de casa, avorrida d’endre-

çar allò que altres desendrecen i atrapada 

en la seua rutina, va invitar les persones 

assistents a la refl exió. | FOTO: ÀLEX PÉREZ

TEATRE


