Oficina per la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes
Actualització de la pàgina web de l’OIO, seguint la imatge normalitzada de la UIB, i
creació d’un Facebook propi, l’octubre de 2014.
Aprovació del I Pla d’igualtat 2015-2017 de la UIB (12 de febrer de 2015).
Realització de diferents activitats incloses al Pla d’igualtat:
— La principal activitat dins el Pla d’igualtat ha estat la creació i l’aprovació del
Protocol de prevenció i actuació enfront de casos d’assetjament sexual, assetjament
per raó de sexe i per motiu de l’orientació sexual.
— Presentació del I Pla d’igualtat a la UIB, amb una entrevista realitzada per la
DIRCOM a la doctora Esperança Bosch Fiol, directora i coordinadora de l’OIO.
— Distribució del Pla d’igualtat i el Protocol contra l’assetjament sexual, per raó de
sexe i orientació sexual a tota la comunitat universitària de la UIB, així com a les
unitats/oficines d’igualtat de les universitats públiques.
Altres activitats dins aquest Pla són (s’inclouen activitats de final de 2014, quan el Pla
ja estava acabat, encara que no aprovat):
— Per commemorar el Dia Internacional contra la Violència de Gènere i sensibilitzar
tota la comunitat universitària sobre aquest greu problema vàrem dur a terme:
 El I concurs de tuits contra la violència de gènere (del 3 al 12 de novembre de
2014).
 Presa de fotografies amb lemes contra la violència de gènere i repartiment de llacets
violetes pel campus universitari el 25 de novembre.
— Per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, vàrem fer les
activitats següents:
 Taula rodona: «Dona i esport, un repte encara al segle XXI», amb la col·laboració
de l’empresa organitzadora del 261 Women’s Marathon.
 Concurs de fotografia per la igualtat de gènere. Un enfocament cap a la igualtat (del
8 de febrer al 8 de març).
Participació en la VIII Reunió d’Unitats d’Igualtat de les Universitats Espanyoles,
organitzada per la Universitat de Salamanca els dies 7 i 8 de maig. El lema aquest any
va ser: «Per un compromís per la conciliació a la Universitat pública».
Recaptació i difusió d’informació i material sobre la situació de la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones i violència de gènere a través de la nostra pàgina web
i del nostre Facebook.
Enllaços a la pàgina web:
http://oficinaigualtat.uib.cat/
https://www.facebook.com/OficinaigualtatUIB
http://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/315/315313_plan-igualdad--2015-2017.pdf
http://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/326/326783_protocol-contra-lassetjamentsexual-per-rao-de-sexe-i-per-motiu-de-lorientacio-sexual.pdf

