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Un total de 126
grups d’alumnes 
elegeixen delegats
al novembre

Á. DURÁN

Els 126 grups d’alumnes de la
Universitat Jaume I elegeixen els seus de-
legats i delegades i subdelegats i subdele-
gades per al curs acadèmic 2004-05 del 4
al 10 de novembre. Els nomenats seran
els portaveus i intermediaris dels seus
companys davant qualsevol dubte i en les
relacions amb altres òrgans superiors. De
fet, aquests comicis són el punt de par-
tida per a la constitució d’altres càrrecs i
òrgans amb competències i potestat per a
prendre decisions de transcendència per
a l’estudiantat. La nova legislació deter-
mina que entre els delegats s’han de triar
els coordinadors de titulació i entre
aquests els representants de centre. 

En aquestes eleccions, en les quals
participa tot l’estudiantat de les 28 titu-
lacions que s’imparteixen en la institu-
ció castellonenca, estan implicats els
tres centres, en concret 46 grups de
l’ESTCE, 40 de la FCHS i 40 de la FCJE.
El calendari proposat per la Junta
Electoral fixa el 15 de novembre com a
data per a la publicació definitiva de re-
sultats.

La participació de l’estudiantat és,
en general, baixa, encara que l’UJI regis-
tra un dels índexs més alts de les univer-
sitats espanyoles. Aquesta actitud es re-
peteix en la involucració activa. El curs
passat, 22 grups van ajornar la designa-
ció de delegats, alguns per falta de candi-
datures. 

SANDRA BARRANCOS

Les jornades internacionals
Remoure obstacles per assolir la igualtat,
organitzades per la Fundació Isonomia
per a la Igualtat d’Oportunitats de la
Universitat Jaume I, han reunit 450
persones provinents de tot l’estat es-
panyol i d’Amèrica Llatina, implicades
en la consecució de la igualtat per a les
dones. Les jornades s’han desenvolu-
pat en tres esdeveniments: el Seminari
Internacional contra la Violència de
Gènere “Amors que maten, terrorisme
de gènere o violència domèstica?
Perspectives per al nou mil·lenni”, ce-
lebrat del 27 al 29 de setembre; el
Seminari d’Integració Equal
“Conèixer la mediació: una eina per a
la igualtat i l’ocupació”, realitzat el 29
de setembre, i el Congrés Nacional
XXV Anys d’Estudis de Gènere
“Dones sàvies, entre la teoria i la pràc-
tica”, que ha tingut lloc el 30 de setem-
bre i l’1 d’octubre. 

Contra la violència cap a les dones

El Seminari Internacional contra la
Violència de Gènere, patrocinat per
l’Ajuntament de Vinaròs, ha analitzat
des d’una perspectiva multidisciplinà-
ria les causes de la violència exercida
sobre les dones en tot el mòn, al mateix
temps que s’han debatut les solucions
al problema, tant preventives com
pal·liatives. En el seminari han partici-
pat especialistes d'Amèrica Llatina i els
Estats Units, juntament amb expertes
d'Espanya i d'organitzacions interna-
cionals com ara l'Organització
Mundial de la Salut (OMS), el
Programa de Tecnologies Apropiades
per a la Salut (PATH) o El Taller, entitat
tunisenca que promou els tribunals in-
ternacionals de les dones. Entre les
conclusions del seminari s’ha destacat
que la violència dels homes contra les

dones té un origen sociocultural, motiu
pel qual la seua eradicació ha de passar
necessàriament per un canvi estructu-
ral de la societat basat en la no violèn-
cia i en la supressió dels rols de submis-
sió de les dones. 

Major col·laboració entre dones

Una de les conclusions del Congrés
Nacional XXV Anys d'Estudis de
Gènere “Dones sàvies: entre la teoria i
la pràctica” ha sigut la necessitat de
consolidar els llaços de col·laboració
entre les dones, professionals i acadè-
miques, per avançar en la consecució
de la igualtat i del respecte als drets hu-
mans. En ocasions, les teories feminis-
tes o els estudis de les dones es desenvo-
lupen de forma aïllada de la societat, i
altres vegades són les professionals les
que exerceixen la seua tasca d’esquenes
a una perspectiva global de la situació
de les dones. Per aquest motiu, esdeve-
niments com aquest congrés són neces-
saris per a la comunicació i la posada en
comú de projectes. En ell han intervin-

gut 60 ponents i la cloenda ha estat a
càrrec de Rosa Peris, directora general
de l’Institut de la Dona.

Mediació nou perfil professional

La mediació com un nou perfil pro-
fessional qualificat per planificar es-
tratègies d’igualtat i ocupació per a les
dones ha estat el tema en el que s’ha
centrat el Seminari d’Integració Equal
“Conèixer la mediació: una eina per a la
igualtat i l’ocupació”. Aquest seminari
va reunir representants de les set orga-
nitzacions de l’estat espanyol que parti-
cipen en el Projecte Equal Mass-
Mediación, del qual la Universitat
Jaume I és l’entitat pública represen-
tant, juntament amb representants
d’altres projectes Equal i d’universitats
espanyoles. 

El projecte Equal va posar en marxa
un curs de postgrau interuniversitari
en Mediació Social que va formar 70
llicenciades universitàries, 30 de les
quals van treballar en agències de me-
diació creades pel projecte.

Les jornades van comptar amb l’assistència de 60 ponents. 

Expertes demanen canviar rols
per tallar la violència a dones
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Un congrés reuneix a l’UJI 450 persones i 60 ponents, que reclamen la igualtat

Estudiants en l’elecció de delegats.


