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Desigualtat i 

discriminacióPsicològica Sexual

Notifica la situació de violència o assetjament per raó 

de sexe, gènere o sexualitat a la Unitat d’Igualtat de 

Gènere de la UdG:

*La sol·licitud (Annex 2) i el formulari (Annex 3) es 

poden descarregar des del web www.udg.edu/genere

- Emplena la sol·licitud (Annex 2).

- Adjunta, en un sobre tancat, el formulari de 

 descripció dels fets (Annex 3) i tota aquella 

 documentació que pugui fonamentar la denúncia.

- Presenta la sol·licitud i el sobre tancat 

 a qualsevol de les oficines de registre de la UdG.

La Unitat d’Igualtat de Gènere concertarà una entrevista 

amb la pressumpta víctima i iniciarà un procés de 

recopilació d’informació sobre la situació denunciada.

La persona responsable de la Unitat d’Igualtat de 

Gènere realitzarà un informe sobre el cas i resoldrà 

admetre o no a tràmit la denúncia.

Si la denúncia resulta admesa a tràmit, es remetrà 

l’informe a la comissió instructora que emprendrà les 

mesures que consideri necessàries.

El procediment és completament confidencial.

Protocol de prevenció 

i actuació davant situacions 

de violència o d’assetjament 

per raó de sexe, gènere o sexualitat 

Què és l’assetjament?

“Qualsevol comportament físic o verbal que es dugui a terme per raó de sexe, gènere, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de 
gènere, amb el propòsit o efecte d’atemptar contra la dignitat creant un entorn intimidador, degradant i ofensiu”.
El protocol s’adreça a tota la comunitat de la UdG, sense excepció.

Si pateixes o tens coneixement d’un cas d’assetjament:  
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 ACTIVA EL PROTOCOL

Mòdul 23
Campus Montilivi
17003  Girona
Tel. 972 41 96 47
www.udg.edu/genere
pla.igualtat@udg.edu

}
{

Unitat de Compromís Social
Unitat d’Igualtat de Gènere

Accions tan quotidianes com
dinar o utilitzar un lavabo perme-
ten saber que la Universitat de Gi-
rona té un protocol per combatre
la violència masclista o l’assetja-
ment sexual i, si es necessita, de
quina manera es pot activar. Per
fer-ho, només cal llegir la informa-
ció impresa a les estovalles per a
les safates del menjar de les cafe-
teries de la UdG o els adhesius que
s’han enganxat a les portes dels
urinaris individuals.

Aquesta és una de les mesures
de la campanya estrenada fa dos
cursos, el novembre del , i
que ara es concreta en tres accions
divulgatives. Una consisteix en l’e-
dició de . estovalles de paper
que s’han repartit pels bars i res-
taurants de les facultats, on s’ex-
plica com es pot posar en marxa
el protocol en una situació de vio-
lència de gènere o d’assetjament.
La tècnica d’Igualtat de la UdG,
Montse Castro, va explicar que el
seu objectiu és facilitar l’accés a la
informació de tots els estudiants,
així com de la resta de la comuni-
tat universitària. 

«Control no és amor» 
Un altre canal de difusió té forma
d’adhesius, els més de  i amb
tres dissenys diferents que s’han
distribuït pels serveis de tots els
campus.  «No és no» és el missatge
principal d’un d’ells, on es llegei-
xen dos lemes més: «els toca-
ments són delicte» i «consenti-
ment de principi a fi». Una altra
variant deixa clar que «control no
és amor» i recorda que la parella
no ha de pressionar, ni humiliar ni
insultar; «ni una menys» és l’últi-
ma consigna d’aquest adhesiu. I el
tercer model apel·la a la llibertat i
la diversitat sexual, advertint que
no es toleren «ni bromes, ni in-
sults ni agressions» pel fet de ser
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gai, lesbiana, bisexual o transexu-
al.

La tercera iniciativa de la cam-
panya es fa visible a través de nou
pancartes tipus roll-up penjades
a les entrades de cada facultat i es-
cola de la Universitat de Girona;
així com a la biblioteca amb més
afluència d’alumnes, la situada al
campus Montilivi.     

La delegada del rector per a la
Igualtat de Gènere, Anna Maria
Pla, va remarcar que la finalitat és
arribar a tota la comunitat univer-
sitària i informar-la de quins són
els seus drets, contemplats en el
Protocol de prevenció i actuació
davant situacions de violència o
d’assetjament per raó de sexe, gè-

nere o sexualitat a la
Universitat de Girona –
un document consultable
al web de la institució, en català,
castellà i anglès. 

Pla va indicar que, en paral·lel,
l’àrea de Compromís Social de la
UdG ha programat diverses acti-
vitats formatives i tallers adreça-
des tant als estudiants com als do-
cents, els investigadors i el perso-
nal d’administració i serveis. Entre
altres materials, el seu web enllaça
amb guies per impartir la docèn-
cia amb perspectiva de gènere.

Tot i que encara no s’ha fet cap
balanç, des que es va iniciar la
campanya preventiva, s’ha rebut
alguna consulta més sobre com

actuar davant una conducta d’a-
quest tipus. La tècnica d’Igualtat
va aclarir que les peticions d’in-
formació les han fet persones que
havien llegit la informació dels ad-
hesius i que es devien a situacions
externes a la Universitat. Montse
Castro també va apuntar la mobi-
litat de l’alumnat, que cada any es
renova perquè n’hi ha que acaba
el grau i d’altres que comencen. 

A part de la difusió, Castro va
explicar que la Unitat d’Igualtat de
Gènere –creada el – també
organitza trobades amb les asso-
ciacions d’estudiants perquè la
tinguin com a referent i per infor-
mar-les, si s’escau, dels casos de
violència o d’assetjament que
s’hagin produït.

Denúncia, anàlisi i mesures 
El protocol és aplicable a

tota persona que estu-
diï, treballi o col·labori
amb la UdG i, encara
que la unitat pot actuar
d’ofici, quan la pre-
sumpta víctima ho noti-

fica cal entrar una de-
núncia al registre de la
Universitat. Si s’admet a
tràmit, es crea la comis-
sió instructora que de-
cidirà les mesures cau-
telars que es conside-
rin necessàries. 

La UdG serveix a taula
les seves eines contra 
la violència masclista

Una campanya 
de la Universitat
divulga el seu
protocol per
lluitar contra les
actituds sexistes 
i en defensa de la
diversitat sexual

ESTOVALLES
Vint mil resums del

protocol a la taula
� Les estovalles, també
de color groc, resumei-
xen els passos a seguir

per alertar d’una situació
de violència de gènere 

o d’assetjament

ADHESIUS
Més de 500 als lavabos

� Els adhesius, grocs i rodons, indi-
quen el lloc físic o virtual de la UdG on
es pot adreçar qualsevol que pateixi o

conegui un cas d’assetjament  

� La Unitat d’Igualtat de Gènere explica en les estovalles
dels bars i en adhesius als lavabos com activar el protocol per
actuar davant de situacions violentes o d’assetjament sexual 

#noésno
#elstocamentssóndelicte

#consentimentdeprincipiafi

Si pateixes o tens coneixement d’un cas 

d’assetjament per raó de sexe o gènere, 

visita’ns a www.udg.edu/genere 

o a la Unitat de Compromís Social al Mòdul 23 

del Campus de Montilivi.

*Confidencialitat garantida
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