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19 de novembre de 2009
L'experiència de Harvard en la prevenció i atenció de la violència de gènere, a la UdL
La Universitat de Lleida acull unes jornades internacionals aquest divendres, 20 de novembre
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La directora de l'Oficina de Prevenció i Resposta a l'Assetjament
Sexual de la Universitat de Harvard, Sarah Rankin [
http://www.fas.harvard.edu/~osapr/who2.html ], serà l'encarregada
d'obrir les Jornades Internacionals en Polítiques d'Igualtat
d'Oportunitats
en
l'Àmbit
Acadèmic
[
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/ca/presentacio ] que la
Universitat de Lleida celebra aquest divendres, 20 de novembre.
Harvard, ubicada a l'estat nord-americà de Massachusetts, ha estat
pionera en la prevenció i atenció de la violència de gènere a la
Universitat amb una oficina específica que va començar a funcionar
l'any 2003.
L'experiència de Harvard en la gestió d'aquests conflictes serà una de
les ponències centrals d'una jornada en què participaran expertes de
diferents universitats espanyoles, com la Complutense de Madrid, la
Politècnica de Calaunya o la Universitat de La Laguna; així com
d'altres europees com la Universitat de Fribourg (Suïssa), la Noruega
de Ciència i Tecnologia o la Universitat de Bolonya. També hi haurà
representants de les administracions com la Directora General per la
igualtat en el treball del Ministeri d'Igualtat, Capitolina Díaz.
Les Jornades Internacionals en Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats en l'Àmbit Acadèmic també tractaran altres
temes com la promoció acadèmica i investigadora de les universitàries, el lideratge femení a la universitat, les
estratègies per a la inclusió de les dones a les carreres tècniques o els plans d'igualtat d'oportunitats, entre d'altres.
La iniciativa es complementa amb el 3er Encontre d'Unitats i Oficines d'Igualtat [
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/TrobadaUnitatsIgualtatUdL.pdf ],
que tindrà lloc dissabte, 21 de novembre

Més informació

NOTÍCIES RELACIONADES

1 1
m a r ç
d e
La UdL comença a aplicar el seu Pla d'Igualtat d'Oportunitats
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/11-de-marc-de-2009-00001/ ]
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La UdL presenta el seu Pla d'Igualtat a la Comissió sobre els Drets de les Dones del Parlament [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/3-de-juliol-de-2008/ ]
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