
Per a veure les Polítiques d'Assessorament
i Tractament de la violència de gènere de la
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dimarts, 19 de juny de 2018

Polítiques contra la violència de gènere a la UdL

Reglament d'actuació davant supòsits de violència de gènere,
per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere a la
Universitat de Lleida

 [ 

http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/assessorament/violencia-de-genere/reglament?tmpl=component&print=1
]

El Reglament d'actuació davant supòsits de violència de gènere, per raó d'orientació sexual, identitat o
expressió de gènere a la Universitat de Lleida [ 

 ha estathttp://www.cdp.udl.cat/home/images/pdfs/reglament/Reglament_text_refos_actualitzacio_LGBTI.pdf ]
dissenyat pel Centre Dolors Piera per donar compliment a al Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones a
la Universitat de Lleida (2008-2011) i a la Declaració institucional de la Universitat de Lleida de tolerància zero
envers la violència i l'assetjament per raó de gènere, aprovada al 2010. 

El Reglament guia la resposta de la Universitat de Lleida en casos d'assetjament i altres manifestacions de la
violència de gènere en l’àmbit laboral i acadèmic des d'una perspectiva global, en incloure sensibilització,
formació, prevenció, detecció i atenció dels casos en tots els col·lectius universitaris: personal docent i no
docent i estudiantat.

El document és innovador en l’àmbit universitari, no només per incloure-hi tothom, sinó perquè incorpora les
discriminacions per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènerei estén també als homes els drets
que les lleis sobre violència de gènere atorguen únicament a les dones. A més, ajuda a identificar
comportaments i els classifica segons la tipologia prevista per l’ordenament jurídic quant a assetjament sexual,
assetjament per raó de sexe i identitat sexual i altres manifestacions de la violència de gènere; i recull mesures
de protecció adaptades a l'entorn universitari, com ara la inhabilitació de l'obligatorietat d'assistir a classe de
l'estudiantat assetjat o la justificació d'absències motivades per la situació física o psíquica derivada de
situacions de violència de gènere patides per qualsevol persona dels tres col·lectius.

Podeu consultar la Guia d'aplicació del Reglament d'actuació davant la violència de gènere de la UdL [ 
. http://www.cdp.udl.cat/home/images/pdfs/reglament/guia_aplicacio_reglament.pdf ]
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