Guia pràctica de
la UPC contra la
violència masclista
i l’LGTBI-fòbia

La UPC
vol aconseguir que l’entorn
universitari sigui
segur i respectuós amb les
persones.
L’assetjament
sexual i/o per
raó de sexe,
orientació sexual, identitat
de gènere o
expressió de
gènere no es
pot permetre
ni tolerar sota
cap circumstància als
espais universitaris. L’assetjament no
es pot ignorar i
s’ha de sancionar.

Per això, cal
evitar accions,
comportaments o actituds de naturalesa sexual,
amb connotacions sexuals
o per raó de
sexe, orientació
sexual, identitat
de gènere o expressió de gènere d’una persona, que són
o puguin ser
ofensius, humiliants, degradants,
molestos, hostils o
intimidatoris.

Tolerància
0 amb
la violència
masclista
i l’LGTBIfòbica
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Creus que
estàs patint
assetjament
sexual
a la UPC ?

Algunes claus de la violència masclista

La violència masclista es pot donar dins
la parella, en l’àmbit familiar, en l’àm-

bit laboral i en el context comunitari.
Els

homes

que

exerceixen

violèn-

cia masclista són homes de tots els

nivells socials i educatius, la gran
majoria

dels

psicopatologia

quals
ni

no

tenen

malaltia

cap

mental.

Consum d’alcohol o altres substàncies:

no hi ha cap relació causal entre el consum

i la violència selectiva (que no s’exerceix
en altres contextos o amb altres persones).

El primer pas és assessorar-te.
Contacta amb la persona de referència del teu centre docent, responsable d’igualtat
del centre docent.
Consulta:

https://ja.cat/igualtatupc_responsables
També pots posar-te en contacte amb:
oficina.igualtat@upc.edu

consell.estudiantat@upc.edu

Recorda que la UPC disposa d’un protocol
específic contra l’assetjament sexual,
i/o per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, aprovat pel Consell de Govern de la UPC. El pots trobar a:
https://ja.cat/igualtatupc_assetjament

Com s’activa el protocol contra
l’assetjament sexual?
Has de posar-te en contacte amb la persona de referència del teu centre docent,
responsable d’igualtat. Aquesta persona posa en marxa el procés.
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Conductes
no permeses
a la UPC

No es permet l’assetjament, que consisteix en

una pauta d’insistència i repetició de les accions
o conductes ofensives. No obstant això, alguns
comportaments aïllats o infreqüents poden ser
prou greus per qualificar-los d’assetjament.

A tall d’exemple, sense caràcter excloent ni limitador, alguns
exemples de conductes no permeses:

Assetjament sexual
(verbal, no verbal, físic):
• Fer tocaments o tenir contacte físic intencionat i no sol·licitat.
• Fer xantatge sexual o pressionar algú per mantenir-hi relacions
sexuals o trobades sexuals.
• Fer comentaris sexuals obscens, masclistes, o bromes
sexualitzades.
• Amenaçar de difondre imatges de contingut sexual.
• Utilitzar les xarxes socials per difamar una altra persona,
riure-se’n o dir-ne coses de caràcter sexual.
• Difamar o difondre rumors sobre la vida sexual d’una persona.
• Adreçar-se a altres persones d’una manera denigrant o obscena.

Assetjament per raó de sexe:
• Assetjar per motiu de l’embaràs o la maternitat de les dones o
en l’exercici d’algun dret laboral previst per a la conciliació de
la vida personal, familiar i acadèmica.
• Fer comentaris de menyspreu cap a les dones pel fet de ser dona.
• Menysprear les capacitats, les habilitats i el potencial
intel·lectual de les dones.
• Fer comentaris o acudits sexistes o sexualitzats.
• Ridiculitzar les persones que assumeixen tasques que
tradicionalment ha assumit l’altre sexe.
• Tenir una actitud paternalista o condescendent o fer comentaris
d’aquest tipus.
• Objectivitzar o sexualitzar una persona.

Guia pràctica de la UPC contra la violència masclista i l’LGTBI-fòbia
4

Conductes
no permeses
a la UPC
Assetjament per raó
d’orientació sexual,
identitat de gènere o
expressió de gènere:
• Fer agressions físiques homofòbiques.
• Emetre insults transfòbics.
• Fer comentaris, bromes i/o acudits LGTBI-fòbics.
• Ridiculitzar o menystenir una persona per la seva
orientació sexual, identitat de gènere o expressió
de gènere.
• Fer comentaris lascius a una dona pel fet de ser
lesbiana.
• Expressar comentaris
de rebuig o fer bromes
sobre la identitat o
l’expressió de gènere
d’una persona.
• Utilitzar maneres
despectives per
adreçar-se a una
persona amb motiu
de la seva orientació
sexual, identitat de
gènere o expressió de gènere.
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Recursos contra la
violència masclista
i l’LGTBI-fòbia
Assessorament i informació a la UPC:
• Responsables d’igualtat de centres docents (consulta el teu centre docent):
https://ja.cat/igualtatupc_responsables

• Unitat d’Igualtat: oficina.igualtat@upc.edu

• Consell de l’Estudiantat: consell.estudiantat@upc.edu

Com et podem ajudar a la UPC?
Suport i serveis:
• Assessora’t a: oficina.igualtat@upc.edu
Les víctimes de violència de gènere que ho sol·licitin i acreditin tenen dret a:
• Exempció de preus públics.

• Canvi d’estudis universitaris oficials de grau aplicable a dones estudiants que acreditin
la situació de víctima de violència de gènere, així com les filles i fills que en depenen,

mitjançant el trasllat del seu expedient a la universitat que hagi signat un conveni en
aquesta línia.

Les víctimes d’assetjament sexual i/o per raó de sexe, orientació sexual, identitat
de gènere o expressió de gènere que ho sol·licitin i ho acreditin tenen dret a:

• Continuar els estudis de grau, en el termini de temps més curt possible, mitjançant el
trasllat del seu expedient a la universitat que hagi signat un conveni en aquesta línia.

Procediment de canvi de nom de la comunitat trans UPC:
• La UPC disposa d’un procediment que et facilita el canvi de nom d’ús comú (a l’efecte 		
de la bústia electrònica, les llistes de classe, el carnet UPC, l’espai Atenea...).

• Consulta https://ja.cat/igualtatupc_transsexualitat
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Recursos pràctics UPC:
• Mòduls de sensibilització UPC, violència masclista i LGTBI-fòbia:
https://ja.cat/igualtatupc_sensibilitzacio

• Tallers gratuïts adreçats a l’estudiantat de la UPC, mitjançant una sol·licitud a la
persona responsable d’igualtat del teu centre docent. Consulta els tallers a:
https://ja.cat/igualtatupc_formacio

• Tractament del gènere, Criteris lingüístics UPC en la redacció de documents:
https://ja.cat/igualtatupc_criteris-linguistics

• 36 recomanacions per a una comunicació igualitària a l’aula:
https://ja.cat/igualtatupc_comunicacio-aula

Ajuda externa sobre violència masclista:
• Mossos d’Esquadra - emergències: 112

• Institut Català de les Dones (ICD), atenció les 24 hores tot l’any.
Telèfon: 900 900 120

• Servei d’Urgències, H. Clínic de Barcelona, atenció a les víctimes d’agressions sexuals.
Telèfon: 93 227 54 00

• Punt #ICDObert (ICD): assessorament gratuït psicològic i jurídic (consultes
relacionades amb situacions de discriminació o de violència masclista).
Telefòn: 93 495 16 00

• Punts d’atenció a les dones a tot Catalunya:
http://dones.gencat.cat/

• Ajuntament de Barcelona, Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD).
Telèfon: 900 922 357

Ajuda externa en LGTBI-fòbia:
• Mossos d’Esquadra - emergències: 112
delictes.odi@gencat.cat

• Xarxa de Servei d’Atenció Integral LGBTI (punts SAI):
https://ja.cat/igualtatgencat_atencio-lgbti

• Centre LGTBI de Barcelona: Carrer del Comte Borrell, 22, 08015 Barcelona
Telèfon: 93 880 51 11
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Tolerància
0 amb
la violència
masclista
i l’LGTBIfòbica

igualtat.upc.edu

