
L'UJI organitza un seminari internacional sobre les causes de la violència de 
gènere
13/07/2004 - 16:08:31

CASTELLO, 13 (EUROPA PRESS) La Fundació Isonomía de la Universitat Jaume I 
(UJI) de Castelló ha organitzat un seminari internacional que analitzarà les causes 
de la violència de gènere i que se celebrarà els dies 27, 28 i 29 de setembre, 
segons han informat hui fonts de la institució acadèmica.

El curs, anomenat "Seminari Internacional contra la Violència de Gènere. Amors 
que maten, terrorisme de gènere o violència domèstica?" analitzarà, des d''una 
perspectiva multidisciplinari, les causes de la violència exercida sobre les dones a 
tot el món, a més d''estudiar les possibles solucions al problema, tant preventives 
com pal·liatives, segons van indicar les mateixes fonts.

Al seminari participaran especialistes de l''Amèrica Llatina i els Estats Units, 
juntament amb expertes d''Espanya i d''organitzacions internacionals com 
l''Organització Mundial de la Salut (OMS) o el Programa per a les Tecnologies 
Apropiades en Salut (PATH), que té la seu localitzada als Estats Units. La trobada 
internacional està patrocinada per l''Ajuntament de Vinaròs.

La coordinació del curs està a càrrec la professora investigadora en el Programa 
Interdisciplinari d''Estudis de la Dona (PIEM) i Programa Salut Reproductiva i 
Societat (PSRS) del col·legi de Mèxic des del 1992, Irma Saucedo, que actualment 
es troba desplaçada a la Universitat de Barcelona.

El seminari serà seguit d''un Congrés Nacional "XXV Anys d''Estudis de Gènere. 
Dones Sàvies: entre la teoria i la pràctica", que se celebrarà els dies 30 de 
setembre i 1 d''octubre. La participació al seminari és convalidable per un crèdit 
de lliure configuració, segons les citades fonts.
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