CENTRE D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS I
PROMOCIÓ DE LES DONES

Dolors Piera

És la unitat de la Universitat de
Lleida que treballa per sensibilitzar
la comunitat universitària sobre les
desigualtats existents entre
dones i homes, prevenir les
violències masclistes,
promocionar la recerca i la
docència en gènere, promoure
polítiques d’igualtat de gènere i
contribuir a la formació de
professionals que incloguin la
perspectiva de gènere en la seva
activitat professional i en la seva
vida personal.

Eines contra la violència de gènere i
l’LGBTI-fòbia
“T’escoltem!” Espai d’atenció i assessorament en
matèria d’igualtat de gènere
Reglament d'actuació davant supòsits de violència de
gènere, per raó d'orientació sexual, identitat o
expressió de gènere a la Universitat de Lleida

Xarxa Lila
El principal objectiu d’aquest projecte és contribuir a
crear una comunitat universitària sensible, crítica i
responsablement activa davant les violències masclistes
i LGBTfòbiques, sobretot en contextos d'oci universitari.

ÚdelMaps.
Per uns campus segurs i lliures de violència
Aplicació en format formulari web que permet informar sobre
els espais dels campus de la UdL que les persones de la
comunitat universitària perceben com a insegurs o
problemàtics, tant per als campus de la UdL de Lleida com
d'Igualada.

Formació en gènere
Activitats formatives organitzades pel Centre Dolors
Piera (CDP) adreçades a la comunitat universitària,
com ara cursos, jornades i crèdits de matèria
transversal

Publicacions
Guies, col·lecció Genuïnes i
col·lecció Estudis

Centre d’Estudis i Documentació
de les Dones (CEDD)
Fons bibliogràfic, multimèdia i documental especialitzat
en dones, gènere i feminisme. Es troba ubicat al Centre de
Cultures i Cooperació Transfronterera (Campus de
Cappont de la Universitat de Lleida), c/ Jaume II, 67, 1a
planta. Podeu visitar-nos o bé posar-vos en contacte per
correu electrònic cdp@udl.cat

Mira el vídeo!

Centre d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de
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