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Trobada del Grup de Treball d’Igualtat
de Gènere de la Xarxa Vives
Protocols d’actuació per la prevenció i intervenció davant
situacions d’assetjament sexual i per raons de sexe a la Universitat
Morella, 4 i 5 de desembre de 2014
Saló de Plens de l’Ajuntament de Morella (mapa)
Confirmacions d’assistència en línia fins al 30 de novembre

PROGRAMA
Dijous, 4 de desembre
13.30 h
			
		
			

14 h

			

16.30 h
			
			

Inauguració

Rhamsés Ripollés, alcalde de Morella
M. José Oltra, vicerectora de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat de la Universitat Jaume I
Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats

Dinar
Conferència: com lluitar contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
a les universitats? Els protocols a debat: qüestions pràctiques
Mª Concepción Torres

Docent de la Universitat d’Alacant i advocada. Professora de Dret Constitucional a la UA
i professora al Màster i cursos de Maltractaments i Violència de Gènere de la UNED. Secretària
de la Xarxa Feminista de Dret Constitucional i investigadora de l’Institut Universitari de Recerca
d’Estudis de Gènere de la Universitat d’Alacant. Integrant del Seminari Universitari sobre els Drets
de les Dones de la Facultat de Dret de la Universitat d’Alacant i coordinadora de la Xarxa Docent
Gènere i Igualtat en Dret Constitucional i Llibertat de Creences 2012/2013-2013/2014 (Universitat
d’Alacant) emmarcada en el Projecte d’Innovació docent (plans i equips de treball relacionats
amb el EEES). Integrant del Consell Assessor Editorial (CAU) d’Agenda Pública (eldiario.es).

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

18.30 h

			

19 h

Les universitats com a institucions acadèmiques i, per tant, com transmisores i generadores de coneixement
han d’erigir-se també en agents actius del canvi social i no eludir un dels seus compromisos més essencials
com és formar i educar per a la igualtat i per a l’eliminació de la violència de gènere. Partint d’aquestes
consideracions, la lluita contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe i l’assetjament per
orientació sexual (o identitat de gènere) ha de constituir una màxima en l’Acadèmia i per a açò es fa
imprescindible comptar amb uns instruments específics que permeten un abordatge efectiu: els Protocols. La
ponència aborda les potencialitats i els límits dels protocols, tot açò des d’una visió pràctica. Es parteix, en
primer lloc, de l’anàlisi crítica de les diferents parts que han d’incloure els Protocols (marc normatiu, marc
conceptual, principis d’actuació, àmbit objectiu, subjectiu, temporal i territorial, mesures de prevenció, 		
procediments, possibilitat de mediació, etc.). En segon lloc, i des d’una visió totalment pràctica, la ponència
s’endinsa en el procediment a seguir davant situacions d’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe
i assetjament per orientació sexual (o identitat de gènere) quan no es compte amb el corresponent Protocol.

Descans
Sessió I. Aplicació de protocols d’assetjament a les universitats

			
			
			
			

Actualment, algunes de les universitats adscrites al grup de treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives 		
compten amb experiència en l’aplicació del Protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe. L’objectiu
d’aquesta sessió de treball és conèixer, a través de la seua experiència, l’abast, limitacions
i desenvolupament de la seua aplicació.

			
			

A càrrec de les universitats que han aplicat el Protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe en les seues
respectives universitats:

			
			
			

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Jaume I

21 h

Sopar

Universitat Abat Oliba CEU. Universitat d’Alacant. Universitat d’Andorra. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat de Barcelona. Universitat de Girona.
Universitat de les Illes Balears. Universitat Internacional de Catalunya. Universitat Jaume I. Universitat de Lleida. Universitat Miguel Hernández d’Elx.
Universitat Oberta de Catalunya. Universitat de Perpinyà Via Domitia. Universitat Politècnica de Catalunya. Universitat Politècnica de València. Universitat
Pompeu Fabra. Universitat Ramon Llull. Universitat Rovira i Virgili. Universitat de Sàsser. Universitat de València. Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya.
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Confirmacions d’assistència en línia fins al 30 de novembre

PROGRAMA
Divendres, 5 de desembre
		

9h
			
			
			
			

10.30 h

			

Sessió II. Singularitat dels protocols d’assetjament universitaris
Els Protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe adjuntats per les Universitats compten amb una estructura
comuna. No obstant açò, s’identifiquen aspectes singulars i especificitats. L’objectiu d’aquesta sessió de treball
és conèixer i aprofundir en aquests aspectes singulars. A continuació es relacionen les Universitats i els aspectes
que hem identificat.

Universitat

Estat del protocol

UAB i UPF

Ampliació del protocol a l’alumnat

UIB, UIC i UA

Protocols desenvolupats

UPV

Protocol sense mediació

UV

Protocol amb recurs d’alçada

UdL

Protocol amb procediment disciplinari

UdA

Sense protocol

Descans

11 h
			

Sessió III. Consensuar la Guia per la prevenció i intervenció davant situacions
d’assetjament sexual i per raó de sexe a les universitats de la Xarxa Vives

			
			
			
			

Un dels objectius inclosos en el pla de treball del grup d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives va ser l’elaboració
d’una guia per a la prevenció i intervenció davant situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe
a les universitats adscrites. A partir d’un document de treball, i prenent en consideració les aportacions
de les sessions I, II i III s’haurà de consensuar aquesta guia.

			
			
			

El document de treball s’està desenvolupant per part de les universitats que actualment coordinen el Grup
de Treball d’Igualtat de gènere de la Xarxa Vives (UA i UdG) en col·laboració amb Mª Concepción Torres. 		
Aquest document s’avançarà amb anterioritat a la Trobada.

13 h
			

Tancament de la Jornada i designació de la universitat que es fa càrrec de la coordinació
del Grup de Treball d’Igualtat de la Xarxa Vives

NOTA. L’organització cobreix els àpats de dijous. El desplaçament i l’allotjament aniran a càrrec de cada universitat
però us podem gestionar la reserva d’hotel des de la Secretaria Executiva (salvador@vives.org i tel. 964 728 993).

Allotjament recomanat i tarifes
Hotel Rey Don Jaime ***						
Carrer Juan Giner, 6
12300 - Morella
www.reydonjaimemorella.com				
Amb la col·laboració de:			
- Doble ús individual: 50 euros
- Doble: 70 euros
Preus per nit amb desdejuni.

Universitat Abat Oliba CEU. Universitat d’Alacant. Universitat d’Andorra. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat de Barcelona. Universitat de Girona.
Universitat de les Illes Balears. Universitat Internacional de Catalunya. Universitat Jaume I. Universitat de Lleida. Universitat Miguel Hernández d’Elx.
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