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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aquesta recerca es centra en l'estudi del fenomen de la violència de gènere a les universitats. Recerques prèvies ens 
indiquen que la violència de gènere afecta a tot tipus de dones, de totes les cultures, edats, estatus professionals i nivells 
educatius. També es constata que aquesta violència no només es dóna en l'àmbit domèstic, sinó també en diferents 
àmbits socials, incloses les institucions educatives. La literatura científica sobre aquesta temàtica de països com Estats 
Units o Canadà ha incidit en com també trobem aquest fenomen en els contextos universitaris.  
 
A Europa s'ha fet molt poca recerca centrada en analitzar la violència de gènere que afecta a les dones a les universitats. 
Amb aquest estudi s'ha explorat la literatura científica existent a nivell mundial sobre aquesta temàtica, s'ha analitzat el 
tractament d'aquesta problemàtica a nivell de legislacions i recomanacions institucionals, principalment a nivell de l'Estat 
espanyol, de Catalunya i d'organismes internacionals, i s'han analitzat pràctiques en el tractament d'aquesta problemàtica 
en diferents universitats del Regne Unit.  
 
Per altra banda, s'ha incidit en l'estudi del impacte que diferents formes de violència de gènere té en els processos 
formatius i en els projectes professionals de dones a les universitats. Així mateix, s'han analitzat elements claus de 
pràctiques a les universitats del Regne Unit en la implementació de polítiques contra l'assetjament sexual que afecta a 
les dones. La identificació d'aquests elements s'orienta a aportar recomanacions claus per a la implementació de 
mesures orientades a la prevenció i la superació de diferents formes de violència que afecta a les dones a les 
universitats.     

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
  This study is focused on the analysis of the phenomenon of gender violence in universities. Previous research shows that this 
violence is affecting all types of women, from all cultures, ages, professional status and educational levels. On one hand, this research 
also starts from the basis that gender violence is not only happening at the domestic sphere, but also in different social domains, 
including the educational institutions. Academic literature about this topic, mainly from US and Canada, also highlights the existence 
of this violence at the university contexts.  
 
However, little research has been done at the European level focused on the gender violence affecting women at universities. With this 
study, I explored main contributions of the international academic literature about this topic, I analysed some legislations and I studied 
different practices dealing with this issue at different UK universities. On the other hand, I focused my attention on analysing the 
impact that different forms of gender violence have on the lifelong learning processes and professional projects of women at 
universities. Similarly, key elements have been identified in policies defined to combat sexual harassment affecting women in these 
university contexts. The identification of these elements allows providing recommendations to implement measures addressed to 
prevent and overcome different forms of violence affecting women at universities.    

 
 



           

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
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1. Introducció:  
 

La violència de gènere afecta a dones de tots els països, de totes les classes socials, cultures i edats. Segons la 
declaració de l’Assemblea General de les Nacions Unides (1994), la violència contra la dona comprèn una sèrie  
d’actes, tot i que no es limita als mateixos. Entre aquests actes s’inclou la violència física, sexual i psicològica que 
es produeix a la família, la violència física, sexual i psicològica perpetuada dins de la comunitat en general, i 
aquelles formes de violència perpetrades o tolerades per l’Estat. Es tracta d’una definició que amplia la concepció 
de la violència contra les dones i la trasllada de l’esfera íntima i familiar a  l’esfera social.  Aquesta mateixa idea 
es recull a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de desembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género (2004) aprovada a l’Estat espanyol i a la Llei Catalana del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista (2008) aprovada pel Parlament de Catalunya el 24 d’abril de 2008.  
 
L’esfera social no només inclou la família o el lloc de treball, sinó que també inclou la consideració de la violència 
contra les dones que es dona en les institucions educatives i altres esferes socials. A més, aquesta 
conceptualització de la violència de gènere requereix una demanda d’implicació del propi Estat en la seva 
denuncia, partint del fet que no és una qüestió interna de les famílies o el resultat previsible d’unes determinades 
tradicions culturals sinó un atemptat contra els drets humans. 
 
Per tant, lluny dels estereotips, aquesta és una problemàtica social que també es dóna en l’àmbit universitari, com 
molt bé reflecteixen les investigacions internacionals (Oliver i Valls, 2004). Moltes de les recerques internacionals 
explorades assenyalen un nombre elevat d’agressions sexuals en les cites entre universitaris i universitàries o en 
els diferents espais de convivència als campus o a les universitats. Gross i altres, per exemple (2006), mostren en 
el seu estudi com el 27 % de les dones universitàries que van participar en la seva recerca havia patit algun tipus 
d’abús o situació no desitjada des del seu ingrés a la universitat. Altres estudis també constaten que la violència 
crea més violència i que les dones que ja han estat agredides en la seva adolescència, durant la seva estada a 
l’institut, són les que més risc tenen de ser agredides durant els seus estudis universitaris (Smith, White i Holland, 
2003). Aquests resultats de recerques realitzades principalment als Estats Units es confirmen amb les 
investigacions desenvolupades a Canadà. DeKeseredy i Schwartz (1998) van analitzar els resultats del Canadian 
National Survey on Woman Abuse in Dating Relationships on University Campuses duta a terme a 3.142 
persones de diferents universitats. Les dades mostren que la violència de gènere en les cites que tenen les 
estudiants universitàries és creixent, tal i com també succeeix en els Estats Units.   
 
Tot i així, una de les aportacions més rellevants identificades en diferents estudis assenyala la dificultat existent 
en el reconeixement i/o coneixement que la població universitària té d’aquest fenomen. Molts estudis destaquen 
que, situacions considerades com violència de gènere per a les definicions científiques elaborades sobre aquesta 
problemàtica (Fitzgerald et al., 1988; Kalof, Kimberly, Matheson, & Kroska, 2001) no són identificades com a tal 
per les i els estudiants (Benson & Thomson, 1982; Kalof et al., 2001; Toffey & Levesque, 1998 ). 
 
A Europa aquest desconeixement es fa més evident principalment per la falta d’estudis sobre aquesta 
problemàtica. De totes maneres, destaquen dos estudis a l’Estat espanyol en aquest àmbit :  
 
- Violencia de género en las universidades españolas, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2005-2008), 
dirigit per Dr. Rosa Valls, de la Universitat de Barcelona. 
- Violències de gènere a l’àmbit universitari? Realitats, formes i superació. AGAUR, Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris a la Recerca (2005-2006), dirigit per Dr. Rosa Valls, de la Universitat de Barcelona.  
 
A partir de la recerca postdoctoral finançada pel programa Beatriu de Pinós (2006-2008) Gender based violence 
at universities [Violència de gènere a les Universitats], s’ha revisat literatura científica a nivell internacional sobre 
aquesta problemàtica i s’han analitzat bones pràctiques en la implementació de polítiques contra l’assetjament 
sexual en el Regne Unit per a identificar, entre altres coses,  el impacte que aquesta violència de gènere té en els 
projectes professionals i en els processos de formació al llarg de tota la vida de les dones afectades per diferents 
formes de violència de gènere en el context universitari. En aquest sentit, els resultats obtinguts es centren en: 
- identificar les principals barreres que les dones poden trobar a la acadèmia, que dificulten els intents de trencar 
el silenci quan pateixen abús sexual a les universitats.  
- analitzar el impacte de l’assetjament sexual en les dones, a nivell personal, acadèmic i professional. 
- identificar elements claus per a implementar actuacions efectives que contribueixin a combatre aquesta 
problemàtica, recollides a partir de l’estudi de les principals pràctiques desenvolupades a diferents universitats del 
Regne Unit per a la superació de l’assetjament sexual en aquest context acadèmic.  
 



           

 

Aquest estudi s’ha centrat, doncs, en explorar com l’assetjament sexual que es manifesta a l’àmbit universitari 
representa un obstacle per a l’assoliment de les opcions que tenen les dones per a desenvolupar les seves 
carreres professionals i acadèmiques. Les universitats són organitzacions  molt complexes i amb relacions de 
poder que han de ser analitzades per entendre les dificultats que existeixen a l’hora de reconèixer aquest 
problemàtica. Aquestes relacions i determinades dinàmiques en el sí de la acadèmia tenen un efecte en la 
definició de respostes efectives per a combatre l’assetjament sexual a les universitats. Aquestes circumstàncies, 
en alguns contextos específics, incrementen la vulnerabilitat de les dones davant de situacions de violència de 
gènere.   

 

Per altra banda, la realitat ens mostra que en nombroses universitats de països com Estats Units o el Regne Unit, 
existeixen ja molts recursos als que qualsevol dona que treballi, estudi o hi assisteixi de forma puntual, pot 
recórrer en cas de necessitar ajut per a prevenir o resoldre situacions de violència de gènere. Sense dubte, el 
treball conjunt de la pluralitat de dones que conviuen a les universitats és el punt de partida per a  aconseguir 
mesures que contribueixin a superar aquest tipus de  situacions. En aquesta recerca partim de la constatació que 
la violència de gènere que afecta a les dones dins de la universitat és un fet que es produeix en molts països i 
que no pot ser ignorat. També partim de la necessitat d-afavorir el sorgiment de recerques que contribueixin a 
identificar i a analitzar aquelles iniciatives que s’estan implementant a diferents universitats del món per a eradicar 
aquesta violència.   

Aquesta recerca s’ha desenvolupat entre juny del 2006 i juny del 2008 a la University of Warwick del Regne Unit. 
Els objectius principals han estat: 
 
1. Examinar les principals contribucions de la literatura científica sobre les investigacions a nivell mundial que 
analitzen la violència de gènere a les universitats. 
2. Analitzar les polítiques del Regne Unit, de l’Estat espanyol (incidint en les iniciatives polítiques a Catalunya) i a 
nivell de la Comissió Europea per a la prevenció i la superació de la violència de gènere a les institucions 
educatives (incidint especialment en la anàlisi de les referides a les universitats). 
3. Identificar i estudiar exemples de “bones pràctiques” a universitats del Regne Unit per a la prevenció i la 
superació de la violència de gènere. 
4. Analitzar el paper dels grups de dones universitàries en la implementació i difusió d’aquestes pràctiques. 
5. Definir recomanacions per a la implementació de mesures orientades a la prevenció i la superació de la 
violència de gènere a les universitats a partir dels resultats de la recerca.  
6. Participar en congressos i actes científics del Regne Unit i de l’Estat espanyol per a donar a conèixer els 
resultats de la recerca. 
7. Publicació d’articles científics preferentment a revistes incloses en la Journal Citation Report de ISI per a la 
difusió dels resultats de la recerca. 
8. Contrastar els resultats obtinguts en la recerca amb organismes i col·lectius de dones que estan treballant per 
a la prevenció i l’eradicació de la violència de gènere al Regne Unit i a Catalunya.  
 

2. Pla de treball 
 
 
2.1. Temporalització de les activitats realitzades 
 

Activitat Mesos Obj 
Revisió de la Literatura 06/2006-05/2007 1/1.1/1.2 
Anàlisi de Polítiques 01/2007-05/2007 2 
Estudi de bones pràctiques 09/2007-06/2008 3 
Anàlisi paper de les dones 01/2008-06/2008 4 
Definir recomanacions 04/2008-06/2008 5 
Difusió dels Resultats 12/2006-06/2008 6-7 
Altres activitats científiques 07/2006-06/2008 6 
Participació en seminaris, conferències, .... 07/2006-06/2008 6-8 
Col·laboració amb altres activitats al CLL 10/2006-06/2008  

 
 
Respecte a la temporalització de  les activitats desenvolupades, cal assenyalar que d’Octubre a Desembre de 
2007, i després de rebre  l’autorització per part  del Director de Projectes de l’AGAUR corresponent, es va 



           

 

realitzar una estada com a Guest professor  a la University Duisburg-Essen d’Alemanya, que ha contribuït a la 
difusió dels resultats de la recerca, tal com es relaciona en la secció 2.2.4. Aquesta circumstància va provocar 
que el treball de camp a realitzar en la fase d’Estudi de Bones Pràctiques, s’iniciés el setembre de 2007, però es 
completés entre els mesos de Gener a Abril de 2008. Els resultats finals no s’han vist afectats per aquest canvi en 
el cronograma.  
 
 
2.2. Descripció de les activitats realitzades i mètodes emprats (Aquesta descripció inclou un detall dels 
diferents resultats obtinguts).  
 
La recerca Gender based-violence at Universities adopta una metodologia cualitativa amb una orientació 
comunicativa crítica. Aquest plantejament metodològic l’estan seguint diferents recerques RTD (Programa Marc 
Europeu) i del Plan Nacional I+D+I. La metodologia comunicativa crítica, recull contribucions teòriques claus en 
les Ciències Socials del constructivisme, l’etnometodologia, l’interaccionsime simbòlic, la dramaturgia i l’acció 
comunicativa, entre d’altres i es fonamenta en principis metodològics validats per la comunitat científica 
internacional. A diferència d’altres plantejaments, proposa superar el desnivell metodològicament rellevant entre 
els subjectes investigadors i els investigats, generant coneixement a través del diàleg intersubjectiu entre ells. 
Aquest enfocament, que es centra en la reflexió i la intersubjectivitat, planteja que les interpretacions sobre la 
realitat es portin a terme en funció de la validesa de les argumentacions (de la persona investigadora i de les 
persones investigades) i no en base a posicions de poder o status. Entre els seus postulats destaca la capacitat 
de les persones com agents socials transformadors, que poden desenvolupar un rol impulsador de canvis socials 
susceptibles de transformar fenòmens socials així com la possibilitat de superar la jerarquia interpretativa 
(epistemològica) entre els que investiguen i els que són investigats.   
 
En aquesta recerca aquest enfocament ha representat la definició d’actuacions per a garantir la inclusió de la veu 
dels i les participants en la recerca (professionals treballant en universitats del Regne Unit i persones vinculades a 
organitzacions informals, dedicades a donar respostes a les dones que són víctimes d’assetjament sexual a les 
universitats) en diferents fases del procés investigador (contrast del guió de preguntes per a les entrevistes i els 
relats de vida, contrast dels resultats preliminars de la fase del treball de camp,...). També s’han traslladat els 
resultats de la recerca a organitzacions de dones dedicades a l’erradicació d’aquesta problemàtica, com el Grup 
de Dones CREA SAFO i pròximament, la Plataforma Unitària en contra les Violències de Gènere. 
 
2.2.1 Revisió de la Literatura 
 
Primera fase. Cerca d’articles científics relacionats amb els objectius de la recerca.  
 
Per a la revisió de les principals contribucions a la comunitat científica internacional centrades en l’estudi de la 
violència de gènere a les universitats es va procedir, en un primer moment, a l’explotació de 9 de les 10 primeres 
revistes en la classificació segons “Impact Factor” (IF) en el camp de “Women Studies” de la Journal Citation 
Report (Social Science Edition 2005), Web of Knowlegde (ISI). En cada una d’aquestes revistes s’han realitzat 
cerques d’articles utilitzant les paraules clau: “Violence”, “Violence AND Campus”, “Violence AND Colleges”, 
“Violence AND Universities”, “Violence AND Gender”, “Violence AND Learning”, “Violence AND Lifelong 
Learning”. Les combinacions de paraules claus amb més èxit en la identificació d’articles d’interès han estat: 
“Violence AND Campus” i “Violence AND Colleges”. 
 
Les primeres 10 revistes en el rànking de la categoria “Women’s Studies” del JCR (Social Science 2005) de l’ISI 
són: 
 

1. Journal of Women’s Health and Gender- based Medicine. (IF: 2.11): No explotada per manca d’accés a 
la revista. 

2. Feminist Economics. (IF: 1.59) 
3. Womens Health Issues. (IF: 1.47). 
4. Gender, Work and Organisation. (IF: 1.14). 
5. Psychology of Women Quaterly. (IF: 1.00). 
6. Journal of Womens Health. (IF: 0.89). 
7. Violence Against Women. (IF:0.82). 
8. Sex Roles. (IF: 0.72). 
9. Gender and Society. (IF: 0.65). 
10. Social Politics. (IF: 0.52). 

 



           

 

No en totes aquestes revistes es van trobar articles que responguessin a les paraules claus abans anomenades.  
Principalment, la localització d’articles relacionats amb la temàtica d’aquesta recerca en aquesta primera fase de 
la cerca es va donar en les revistes “Violence Against Women”, “Sex Roles” i “Gender and Societies”. 
 
Segon Fase. Cerca d’articles a les bases de dades ERIC i SOCIOFILE.  
 
ERIC i SOCIOFILE són bases de dades que recullen aportacions científiques reconegudes per la comunitat 
internacional en el camp de les Ciències de l’Educació i de les Ciències Socials, respectivament.  
 
A través de l’ús de les mateixes paraules claus abans anomenades (Violence”, “Violence AND Campus”, 
“Violence AND Colleges”, “Violence AND Universities”, “Violence AND Gender”, “Violence AND Learning”, 
“Violence AND Lifelong Learning”), s’han localitzat també “papers” presentats en Conferències Internacionals, 
altres articles i altres aportacions científiques relacionades amb la temàtica de la recerca. De nou, les 
combinacions de paraules claus amb més èxit en la identificació d’articles d’interès han estat: “Violence AND 
Campus”, “Violence AND Colleges”. 
 
Tercera Fase. Lectura i localització d’articles a partir de la mateixa explotació bibliogràfica (“Bola de neu”) 
 
Així mateix, una fase molt important en el procés de revisió de la literatura, ha estat la localització d’altres articles, 
capítols de llibre, llibres i altres contribucions científiques relacionades amb la temàtica de la recerca, a partir de 
les referències bibliogràfiques identificades com a rellevants en la lectura dels articles i contribucions científiques 
identificades en la primera i segona fase de la cerca. Efectivament, la anàlisi dels articles que s’anaven explotant 
permetia identificar altres contribucions molt rellevants per a la temàtica d’estudi, tenint, aquesta lectura, un efecte 
a mode de “bola de neu”, ja que s’aconseguia, a partir de la mateixa, un augment de les fonts a explotar i un 
major reconeixement de l’abast del coneixement existent sobre aquest tema. 
 
Igualment, cal assenyalar que s’ha explotat el fons documental relacionat amb la temàtica d’aquesta receca de la 
Library de la University of Warwick.  
 
Pel que fa a l’exploració de projectes de recerca internacional, s’ha explorat el llistat de projectes finançats en el 
sí del VI Programa Marc i del programa DAPHNE, ambdós de la Comissió Europea. En el primer cas, s’han 
localitzat projectes en l’àmbit de la violència de gènere, però no centrats en l’estudi d’aquesta problemàtica en el 
context universitari. Pel que fa al segon programa, es van identificar 2 projectes d’interès per la temàtica d’estudi, 
que han estat explotats també en el procés d’elaboració dels diferents informes que es relacionen a continuació.  
 
Finalment, cal anomenar també, que en els processos de cerca realitzats, s’han localitzat i arxivat per posteriors 
explotacions, articles, capítols de llibre i contribucions científiques d’interès en temàtiques afins, principalment en 
l’àmbit dels estudis de gènere.  
 
Quarta fase. Registre dels articles i contribucions científiques localitzades.  
 
Tots els articles i contribucions científiques d’interès localitzades han estat incloses en un “Registre de Fonts 
Documentals”, actualitzada de manera progressiva a mesura que s’avançava amb el treball. Aquest registre 
compta amb 70 entrades.  
 
Quinta fase. Lectura i buidatge dels articles localitzats: Fitxes de lectura. 
 
En aquesta fase s’ha procedit a la lectura i al buidatge d’informació de totes les entrades incloses en el “Registre 
de Fonts” mencionat anteriorment. Per a una major sistematització de la informació s’han realitzat fitxes de lectura 
de les fonts explotades, que permeten agilitar la localització de les aportacions claus dels diferents autors i 
autores i que han facilitat enormement el procés d’elaboració dels informes sobre l’estat de la qüestió.   
 
Sexta fase. Redacció dels Estats de la Qüestió. 
 
A partir de la lectura i anàlisi de les fonts localitzades, arxivades, registrades i explotades, s’ha procedit a 
l’elaboració de dos informes sobre l’Estat de la Qüestió: 
 
Informe I: Beliefs and attitudes towards women: How they are explaining women violence at universities? 
 
Informe II: Women choices shattered: impacts of gender violence at universities. 



           

 

 
Els dos han estat elaborats directament en anglès i en format d’article científic per a la seva posterior publicació.  
 
El segon d’aquests articles ha estat part de la base per a l’elaboració d’un capítol de llibre Women’s choices 
shattered: impact of gender violence on universities, en procés de peer review per NIACE, del Regne Unit. 
Aquest capítol recull també part dels resultats obtinguts a la fase d’Estudi de Bones Pràctiques.  
 
2.2.2. Anàlisi de Polítiques 
 
En aquesta fase s’han examinat recomanacions a nivell europeu, del Regne Unit i de l’Estat espanyol (incidint en 
el cas de Catalunya) per a la prevenció i la superació de la violència de gènere a les institucions educatives, 
incidint en les dirigides a les Universitats.  
 
En aquest sentit, a partir de la anàlisi de la informació documental existent a Internet, s’han explorant diverses 
iniciatives i el posicionament davant d’aquesta temàtica d’organismes com: Comissió Europea, Parlament 
Europeu, Consell d’Europa, The European Women’s Lobby, The National Unions of Students in Europe (ESIB), 
The Equal Opportunities Comission (UK), etc. Igualment, s’han examinat les iniciatives legislatives a nivell de 
l’Estat espanyol i de Catalunya, explorant com tracten específicament l’existència de violència de gènere a les 
universitats. Principalment s’han examinat la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección 
Intregal contra la Violencia de Género (B.O.E núm. 313) i la Llei 5/2008 de 24 d’abril del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista.  
 
També s’ha aprofundit en l’exploració de les iniciatives i mesures que s’estan implementant a nivell universitari, 
tant al Regne Unit com a Catalunya per adreçar aquesta problemàtica. L’explotació de les mesures a les 
universitats del Regne Unit, ha servit, a més, per a la identificació de les bones pràctiques a analitzar en les fases 
següents d’aquest estudi.  
 
A partir d’aquesta anàlisi, s’ha elaborat un Inventari sobre programes, polítiques i accions contra la violència 
de gènere existents, relacionades amb la visibilitat i reconeixement del problema, la seva prevenció i la 
intervenció per a la seva superació. 
 
2.2.3. Estudi de bones pràctiques 
 
En aquesta fase de treball es va realitzar treball de camp (entrevistes en profunditat i relats de vida) entre 
Setembre de 2007 i Abril del 2008 a 20 professionals treballant en universitats en temes relacionats amb la 
igualtat entre gèneres o persones vinculades a associacions de 10 universitats1 del Regne Unit i de 2 
organitzacions relacionades a l’àmbit universitari2 i al moviment feminista del Regne Unit.  
 
Les principals aportacions en aquesta fase s’obtenen de l’estudi de les mesures i iniciatives que s’estan duent a 
terme en diferents universitats del Regne Unit a partir del testimoni de persones directament implicades en la 
seva implementació o de persones (principalment dones) que treballen en organitzacions informals (principalment 
sindicats d’estudiants) donant suport a les dones que han patit qualsevol tipus de situació d’assetjament sexual a 
l’àmbit universitari. En aquest estudi s’ha incidit principalment en el paper de les dones en la implementació i la 
difusió d’aquestes pràctiques i en el impacte de l’assetjament sexual en els projectes professionals i en els 
processos formatius d’aquestes dones. 
 
L’Informe preliminar: Elements de bones pràctiques per a prevenció i la superació de la violència de 
gènere a les universitats, obtingut d’aquesta en aquesta fase s’estructura en 8 temes principals (seccions). Les 
argumentacions presentades en cada una d’aquestes seccions es recolzen amb cites obtingudes directament de 
les persones participants a la recerca:  
 

1) Nivells de reconeixement del fenomen. 
2) Principals dificultats en el tractament de l’assetjament a les universitats.   

                                                           
1 En aquest estudi han participat persones vinculades a les següents universitats del Regne Unit: University of 
Cambridge, University of Warwick, University of Oxford, London School of Economics, University College of 
London, University of Southampton, University of Lancaster, University of Manchester, University of Surrey, 
University of Essex.  
2 Les dues organitzacions que també han participat en el treball de camp són FAWCETT Society i el National Union 
Students del Regne Unit.  



           

 

3) Posicionament públic de les universitats davant de la violència de gènere. 
4) Impacte de la violència de gènere en els processos professionals i de formació de les dones. 
5) Principals característiques de procediments formals i informals implementats en algunes universitats del 

Regne Unit. 
6) Paper de les dones i dels grups de dones en els procediments contra l’assetjament sexual a les 

universitats. 
7) Tipus d’implicació de les dones. Solidaritat. 
8) Recomanacions per a la millora de les pràctiques. 

 
Aquest informe no és un recull exhaustiu de totes les temàtiques, problemàtiques i respostes tractades en 
aquesta fase de la investigació, però és un reflex significatiu dels principals temes assenyalats (principals 
problemàtiques identificades i elements de les “bones pràctiques” estudiades per a la superació d’aquesta 
problemàtica) i de les principals recomanacions per a la implementació de mesures orientades a la previsió i a la 
superació de la violència de gènere a la universitat a partir dels resultats de la recerca. A partir d’aquest material i 
de les fitxes d’anàlisi de les 10 entrevistes i dels 10 relats de vida, es preveu l’elaboració de futures publicacions 
que permetran una explotació més exhaustiva dels resultats obtinguts, més enllà de les presentacions a 
seminaris i congressos i de les comunicacions que ja s’han realitzat en el  marc d’aquesta recerca. Igualment cal 
assenyalar que part d’aquest material ja ha estat la base per a l’elaboració d’un capítol de llibre en procés de peer 
review per a ser publicat per NIACE, un organisme del Regne Unit.  
 
 
2.2.4. Difusió dels Resultats 
 
 

• Exposició dels resultats preliminars de la fase de revisió de la literatura científica a partir d’una sessió al  
undergraduate programme BA in Social Studies, Center for Lifelong Learning, University of Warwick, el 
5 de desembre de 2006. 

 
• Presentació de parts dels resultats de la fase de revisió de la literatura científica en el àmbit de la 

violència de gènere a les universitats amb la comunicació: Women choices shattered: impacts of gender 
violence at universities, a la Conferència Gendered Choices and Transitions: part-time pathways and full 
live, organitzada per Birbeck Institute for Lifelong Learning, University of London, el 18 de maig de 2007.  

 
• Publicació de l’article ¿Violencia de género también en las universidades? Investigaciones al respecto, 

a la Revista de Investigación Educativa (RIE), conjuntament amb investigadores de la Universitat de 
Barcelona desenvolupant una recerca sobre la situació de la violència de gènere a les universitats 
espanyoles.  

 
• Presentació de la recerca sobre violència de gènere a les universitats en la reunió amb Dr. Angela 

Venth, especialista de gènere del DIE (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung), Frankfurt 
(Alemanya), el 23 d’octubre de 2007.  

 
• Presentació de la recerca sobre violència de gènere a les universitats en la reunió amb Lisa Mense, 

experta en Equal Opportunities a la Universität Duisburg-Essen (Alemanya), el 26 de novembre de 
2007.  

 
• Presentació de la recerca sobre violència de gènere a les universitats en la reunió amb Dr. Nadine 

Ojstersek, responsable del E-Lab de la Universität Duisburg-Essen, (Campus de Dusiburg), (Alemanya), 
el 26 de novembre de 2007. 

 
• Presentació de la recerca sobre violència de gènere a les universitats en la reunió amb Dr. Dona Chung 

directora del Centre for the Study of Safety and Wellbeing (SWELL), University of Warwick, el 13 de 
febrer de 2008. 

 
• Presentació de la recerca a través d’un pòster al acte Not very far Away Day, organitzat pel Centre for 

the Study of Women and Gender  de la University of Warwick, el  18 de maig de 2007 i el 16 de maig de 
2008.  

 



           

 

• Presentació de la recerca en el seminari organitzat pel SWELL, Centre for the Study of Safety and 
Wellbeing, de la University of Warwick, amb el títol: The impact of sexual harassment in universities on 
women's careers, impartit el 28 de Maig de 2008. Link: 
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/shss/swell/seminars/previous_seminars/ 

 
• Menció a l’estudi Gender based violence at universities, finançat pel programa Beatriu de Pinós 2005 al 

acte de presentació dels resultats finals de la recerca: Violència de gènere en l’àmbit universitari? 
Realitats, formes i superació (2005-2006), finançat per l’AGAUR, celebrat el 29 de gener de 2008 a la 
Universitat de Barcelona. 

 
• Presentació de la recerca al curs Contributions to Feminism of Women Participants in Adult Education, 

impartit durant els mesos d’Octubre a Desembre de 2007 amb la condició de Guest Professor  en el 
marc del Màster Europeu EMAE, a la Universität Duisburg-Essen.  

 
• Article Estudios y propuestas para una educación preventiva de la violencia de género,  presentat en 

co-autoria, en procés d’avaluació a la Revista Estudios Pedagógicos, de Xile. (Revista inclosa en 
Latindex Catálogo) . 

 
• Capítol de llibre en la segona fase del peer review process titulat Women’s choices shattered: impact of 

gender violence on univeristies, en el llibre Jackson, S.; Malcolm, I.; Thomas, K.(ed.). Gendered 
Choices and Transitions in Lifelong Learning: part-times pathways, full time lives, de pròxima publicació 
per NIACE, del Regne Unit.   

 
• Article en co-autoría en la segona fase del procés de avaluació Opening schools to all (women): Efforts 

to overcome gender violence in Spain, a la revista British Journal of Sociology of Education, inclosa en 
el rànquing ISI- Journal Citation Report (Social Science Edition), on es fa referència a aquesta  recerca 
Beatriu de Pinós.  

 
• Presentació en co-autoria d’una comunicació amb el títol  Barriers to the advancement of women in the 

academy: gender violence at the university contexts, a la WIST Conference, Gender, Science and 
Economy¸ celebrada al Parc Científic de Barcelona entre el 11 i el 13 de Juny de 2008. Aquesta 
comunicació serà publicada pròximament.  

 
• Presentació dels resultats de la recerca a través d’un poster a la conferència internacional organitzada 

per EUCEN (European University Continuing Education Network), Promoting Active Citinzenship in 
Europe. The role of UCE/ULL, celebrada a University of Edinburg entre el 5 i el 7 de Juny de 2008. El 
títol del poster va ser: Overcoming barriers to lifelong learning for women at universities.  

 
• Trobades de discussió científica amb John Rex, professor emeritius al CRER (Centre for Research in 

Ethnic Relations), University of Warwick, durant 1er semestre 2007. 
 

• Trobada de discussió científica amb Professor Margaret Archer, del Sociology Department, University of 
Warwick, el 19 de febrer de 2008.   

 
 
2.2.5. Altres activitats científiques desenvolupades 
 
Cal destacar que paral·lelament a l’acompliment dels objectius especificats a la recerca, he pogut aprofundir en el 
treball entorn les desigualtats de gènere en l’àmbit educatiu a partir de les següents activitats de caràcter científic: 
 

- Presentació de la comunicació Romí Voices on Research, a la 36ª Conferència Internacional 
organitzada per SCUTREA “Inter-cultural Perspectives on Research into Adult Learning”, 
celebrada a la University of Leeds, del 4 al 6 de juliol de 2006.  

 
- Publicació del paper Romí voices on Research a la revista EducatiOn-Line Database. 

 



           

 

- Presentació de la comunicació Dialogic Educational Spaces for Romaní Women: 
Strengthening Romí Feminism and Overcoming Gender Bias at Schools, a la Conferència 
Internacional organitzada per la Gender and Education Association (GEA) “Gender 
Balance/Gender Bias”, celebrada al Trinity College de Dublin, del 28 al 30 de març de 2007.  

 
- Docència en els mòduls: Contributions to Feminism of Women Participants in Adult Education  

i Fields and Trends in Research on Adult Education, impartits durant els mesos d’Octubre-
Desembre de 2007 com a Guest Professor, a la Universität Duisburg.  

 
- Presentació de la comunicació en co-autoria Mujeres gitanas en investigación: inclusión de 

sus voces a través de la metodología comunicativa, al  VII Congreso Estatal de Escuelas 
Universitarias de Trabajo Social, organitzat per la Universidad de Granada l’abril de 2008.  

 
- Avaluadora de projectes per una convocatòria de projectes vinculats a l’àmbit de gènere per 

petició d’AGAUR (1er semestre 2008).  
 

- Pròxima publicació de la recensió del llibre  The Inclusion of the Other Women. Breaking the 
silence through dialogic learning, a la revista International Studies in Sociology of Education, 
revista catalogada com a A (High Ranking International Publications), a la European 
Reference Index for the Humanities (ERIH) del European Science Foundation. 

 
- Pròxima publicació de l’article  Adult education as a means of democratization, a la revista 

alemanya Zeitschrift für Weiterbildungsforschung, amb procés d’avaluació peer review. 
 

- Pròxima presentació en co-autoria de la comunicació acceptada  Romí feminism: a case of 
Dialogic Feminism, al First ISA Forum of Sociology, que es celebrarà a Barcelona entre el 5 i 
el 8 de Setembre de 2008.  

 
- Obtenció d’un contracte Ramon y Cajal en la convocatòria 2008, amb la línea de recerca: 

Estudios de mujer para la prevención de la violencia de género en las escuelas.  
 

 
2.2.6. Participació a seminaris i conferències sobre temes afins al àmbit de la recerca 
 

 
- Participació en 2  seminaris de la sèrie “Geographies of Knowledge/Geometries of Power: 

Global Higher Education in the 21st Century”, celebrats al Gregynog Centre, Nr. Newton, Mid. 
Wales i organitzats per la School of Social Sciences de Cardiff University. 

- 7-8 de novembre de 2006. 
- 5-7 de febrer de 2007. 

  
- Participació a la Conferència Internacional New Feminities- An International Conference, 

organitzada la London School of Economics a Londres el 25 i 26 de gener de 2007.  
 
- Participació al seminari The effectiveness of inclusive education, a càrrec de Geoff Lindsay, 

del CEDAR (University of Warwick), el 24 de gener de 2007.  
 

- Participació al seminari New International Staff: Teaching and Leaning in a New Context i  
New International Staff: Working with English in the Classroom, organitzats pel Centre for 
English Language Teacher Education i el Centre for Academic Practice, de la University of 
Warwick, el 18 d’octubre i 25 d’octubre de 2006 respectivament.  

 
- Participació a 2 seminaris de la sèrie ESRC Girls and Education: 3-16. Continuing Concerns, 

New Agendas.  
 

- Seminar 4: Excluded and low-attaining girls, University of Cardiff, 22 de 
novembre de 2006. 

- Seminar 5: Girls and the school curriculum, University of Goldsmiths 
(London), 21 de març de 2007. 



           

 

 
- Participació a seminaris organitzats pel Center for the Study of Women and Gender, de la 

University of Warwick: 
- Nyayagrah: Resisting legal subversion, coercion and institutional 

communalism in Gujarat, impartit per Prita Jhn, activista de la India, el 31 
de gener de 2007. 

- Gender and political representation: Women in the Indian Parliament, 
impartit per Shirin Rain, Professor de Política, a la University of Warwick.  

- Set up for failure? The French gender parity reforms, impartit per 
Khursheed Wadia, del Centre for Research in Etnnic Relations (CRER), 
de la University of Warwick.  

 
- Participació al seminari organitzat per Centre for Research in Ethnic Relations (CRER), de la 

University of Warwick, impartit per Dr. Catherine Withol de Wenden, directora de recerca de 
CNRS (França), amb el títol:  Inmmigration in France, el 23 de gener de 2007. 

 
- Participació en el seminari organitzat pel Centre for Research in Ethnic Relations (CRER), de 

la University of Warwick, impartit per Dr. Hein de Hass, del International Migration Institute, 
University of Oxford, amb el títol: Migration and Development, the Case of the Todgha Valley, 
Morrocoo, el 5 de juny de 2007.  

 
- Participació en el seminari organitzat pel Centre for Research in Ethnic Relations (CRER), de 

la University of Warwick, impartit per Professor Jimi Adesina, Professor de Sociologia de la 
Rhodes University i Queen Elizabetg House (Oxford), amb el títol: The Sociology of a 
Liberated South Africa, el 19 de Febrer de 2008.  

 
- Participació en el seminari organitzat pel Social Theory Centre, de la University of Warwick, 

impartit per Herminio Martins, de la University of Oxford, amb el títol: The Question of Energy 
in Social Theory, el 4 de febrer de 2008.  

 
- Participació en el seminari organitzat per SWELL, Centre for the Study of Safety and 

Wellbeing, de la University of Warwick, impartit per Poonam Joshi, Gender Policy Advisor de 
Amnesty International del Regne Unit, el 6 de març del 2008.   

 
- Participació a la Conferència Internacional a Xipre Integration of Female Migrant Domestic 

Workers: Strategies for Employment and Civic Participation, organitzada per University of 
Nicosia i pel Mediterranian Institute of Gender Studies de Xipre, el 28 de Febrer de 2008.  

 
 
2.2.7. Col·laboració amb altres activitats del Center for Lifelong Learning  o d’altres organismes de la 
University of Warwick.  
 

- Docència al mòdul “Research Methods in Social Science”, del programa per undergraduates 
BA in Social Sciences, al Center for Lifelong Learning: 

- Quantitative research: sampling methods for surveys and the logic of 
survey method, el 17 d’octubre de 2006. 

- Qualitative methods: interviewing structured and unestructured, el 21 de 
novembre de 2006. 

- Communicative Research, el 27 de febrer de 2007. 
- Critical Inquiry & Critical Communicative Methodology, el 4 de març de 

2008. 
 

 -  Assistència a la reunió del Committe on Equal Opportunities de la University of Warwick, el 
14 de gener de 2008. 

-   Docència en el seminari Community Enterprise and Development  en el marc del 
Foundation Degree, co-organitzat pel Centre for Lifelong Learning, University of Warwick:  

 -  On Radical Education, el 12 de febrer de 2008.  
 
      

     



           

 

 
3. Conclusions 
 
Les evidencies obtingudes de la literatura acadèmica i del treball de camp qualitatiu realitzat en la fase de 
“l’Estudi de Bones Pràctiques” a universitats del Regne Unit mostren com les universitats encara són espais en 
els que les posicions de poder segueixen estant majoritàriament ocupades per homes i on hi ha diverses barreres 
que afecten principalment a les dones. Una d’aquestes barreres és l’existència de diferents formes de violència 
de gènere en el context universitari. En aquesta recerca s’ha partit d’una definició àmplia de violència contra les 
dones, que inclou no únicament la violència física, sinó també actituds i comentaris sexistes, diferents formes  
d’assetjament sexual, agressions, i diferents manifestacions de menyspreu. Aquest és un concepte ampli que 
suggereix la necessitat d’examinar el manteniment de privilegis i d’estructures de poder masculines a les 
universitats i d’analitzar la seva connexió amb l’emergència de contextos que poden afavorir, o no condemnar, 
situacions que impliquen discriminacions per motius de gènere o de violència de gènere a l’acadèmia.  
 
En aquest marc, aquesta recerca destaca diferents conclusions: 

- per a prevenir i superar aquesta problemàtica cal un major reconeixement de les situacions de violència de 
gènere en els contextos universitaris. 
 
- en algunes universitats es donen condicions que afavoreixen el manteniment dels homes en les estructures de 
poder i que dificulten la superació de situacions discriminatòries que afecten a algunes dones Aquestes 
circumstàncies situen a aquestes dones en posicions de major vulnerabilitat i poden afavorir el desenvolupament 
d’actituds i de comportaments d’hostilitat respecte a les mateixes, o bé poden contribuir a silenciar l’existència de 
situacions d’assetjament sexual. Aquests problemes es veuen accentuats per la manca d’un suport adequat cap a 
les dones quan es veuen afectades per aquestes situacions abusives, o per la manca de solidaritat entre les 
dones en alguns contextos universitaris.  
 
- hi ha una sèrie de barreres que emergeixen com a conseqüència de la perpetuació d’actituds d’hostilitat i 
agressivitat cap a les dones que es donen en les nostres societats, i per extensió, a les universitats, i que tenen 
un efecte negatiu en les seves vides personals i emocionals. Aquestes barreres també tenen un impacte en els 
seus plans professionals i formatius.  
 
- les pressions que algunes dones experimenten en els contextos universitaris com a conseqüència de diferents 
formes d’hostilitat cap a elles i la manca de suports adients, es poden traduir en situacions de desencantament i 
fracàs. Com a conseqüència d’això, moltes dones decideixen no denunciar les situacions que han viscut o 
desenvolupen estratègies per a reduir les opcions de tornar a coincidir amb els seus assetjadors (Benson & 
Thomson, 1982 ; Reilly et al., 1986). En algunes ocasions, aquestes opcions es tiren endavant inclús quan 
compliquen les seves possibilitats acadèmiques o quan poden tenir un impacte negatiu en les seves carreres 
acadèmiques o en la seva situació professional.  
 
- moltes universitats del Regne Unit estan desenvolupant des de fa anys polítiques, mesures i iniciatives 
orientades a donar suport a les persones (majoritàriament dones) que han patit específicament alguna forma 
d’assetjament sexual. Aquestes mesures inclouen estructures formals per a la denuncia dels possibles casos, 
incorporant la possibilitat d’implementar mesures disciplinàries respecte als agressors, i estructures informals, 
orientades a trencar les barreres a comunicar i explicar les possibles situacions viscudes. En ambdós casos, les 
persones treballant en la implementació d’aquestes mesures, s’interroguen i autovaloren els resultats de les 
mateixes per avançar cap a un escenari en el que, cada vegada més, es respongui a la diversitat de necessitats 
que poden tenir les dones estudiants o professionals de l’acadèmia davant d’aquesta problemàtica. En aquest 
estudi, i a partir de l’anàlisi d’aquestes mesures, s’han obtingut recomanacions per a l’extensió de pràctiques 
d’èxit en la superació de la violència de gènere a les universitats.  
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