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La UdL se suma al Dia internacional contra la
LGBTIfòbia

La institució s'ha adherit recentment a la Xarxa estatal
d'Universitats per la Diversitat
La Universitat de Lleida (UdL) se suma al Dia
internacional contra la LGBTIfòbia, que se celebra avui,
"per visibilitzar la defensa de la diversitat a la universitat,
amb l'objectiu de superar els obstacles que dificulten o
impedeixen la consecució de la igualtat de tracte i
d'oportunitats entre els membres de la comunitat
universitària", explica la coordinadora de Compromís
Social, Igualtat i Cooperació de la UdL, Núria Camps.
 
En aquest sentit, el Consell de govern va aprovar el
passat 3 de maig l'adhesió de la UdL a la Xarxa
d'Universitats per la Diversitat (RUD) de la qual
actualment en formen part com a membres fundadores
una trentena d'institucions d'arreu de l'Estat.
 
La RUD, que treballa per un abordatge inclusiu de la diversitat al sistema universitari, ja sigui sexual i de gènere
o de procedència, cultural i de creences, ha reivindicat avui en un comunicat la importància d'abordar aquests
àmbits en el sistema universitari i ha condemnat qualsevol forma de discriminació contra el col·lectiu de
lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals i més dissidències sexogenèriques, tot insistint en el seu
compromís en la defensa del respecte a la diversitat.
 
En aquest àmbit, la UdL té en marxa diferents accions formatives i de sensibilització com ara el Postgrau de
polítiques LGBTI a la gestió pública [ http://www.formaciocontinua.udl.cat/ca/programes-formatius/cursos/3482/ ]
, pioner a Catalunya, el curs d'Especialista universitari en estudis culturals i pedagògics LGBTIQ+ [ 

, la col·lecció http://www.formaciocontinua.udl.cat/ca/programes-formatius/cursos/3134/ ] LGBTI & Company [ 
, primera d'una editorialhttps://www.publicacions.udl.cat/categoria-producte/colleccions/lgbti-company/ ]

universitària de l'Estat centrada en l'anàlisi de les sexualitats dissidents, o el Procediment de canvi del nom legal
al nom d'ús comú adreçat a les persones transsexuals, transgènere i intersexuals de la UdL [ 
http://www.cdp.udl.cat/home/images/pdfs/LGBTI/procediment_canvi_nom_consell_govern_22_juliol_2021_web.pdf.pdf
, aprovat pel Consell de govern de 22 de juliol de 2021.]

 
La UdL també se sumarà al Dia Internacional de de l'Orgull LGBTIQ+, que se celebra el 28 de juny. En el marc
del Postgrau de polítiques LGBTI a la gestió pública tindrà lloc, el proper 29 de juny, una taula redona oberta a
la ciutadania que se centrarà en les visibilitats lèsbiques.
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