Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere
La Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere fou creada l'any 2006 en el marc d'un
conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Balear
contra la Violència de Gènere. Actualment està finançada per l’Institut Balear de la
Dona.
A través de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere es vol propiciar la participació
i formació efectiva i la integració de tota la comunitat universitària i dels diversos grups
professionals i socials per eliminar la violència sobre les dones, i poder identificar-la
com un element estructural que desvirtua la convivència de les societats democràtiques
avançades.
En el marc de la subvenció nominativa concedida per al curs 2014-15 s’han executat
una sèrie d’activitats formatives i divulgatives. En concret:
— El manteniment del cofinançament del Màster Oficial en Polítiques d’Igualtat i
Prevenció de la Violència de Gènere, i el desenvolupament de l’assignatura optativa
Seminari d’Actualització en Polítiques d’Igualtat.
— Divulgació de treballs referits a la violència de gènere i les polítiques d’igualtat per
mitjà de la coedició amb Edicions UIB de dues col·leccions, Treballs Feministes i
Estudis de Violència de Gènere, amb la publicació d’un número anual de cadascuna
d’aquestes edicions. En el marc de la col·lecció Treballs Feministes, se’n publica el
número 11, titulat La bretxa digital, una nova forma de discriminació cap a les dones.
La presa de decisions en els usos d’Internet, de Virginia Ferreiro. Pel que fa a la
col·lecció Estudis de Violència de Gènere, se’n publica el número 3, titulat Les
decisions del Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació de la Dona, de Margalida
Capellà.
— Activitats formatives com ara:
 Taller de prevenció de l’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe.
 Taller de prevenció del ciberassetjament amb perspectiva de gènere.
 Taller de prevenció de la violència de gènere en adolescents.
 Taula rodona amb els diferents serveis gestionats per la Comunitat Autònoma en
matèria de violència de gènere.
 Seminari «Sexe, intimitat i secularisme».
Enllaç pàgina web:
http://catedraviolencia.uib.cat/

