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L’estudiant depredador de la UdL 
Que en pensen els estudiants de la UdL sobre la 

violència de gènere? 

Ells i elles: Certa tolerància a la violència de gènere. 

Elles: No saben detectar la violència psicològica de gènere. 

  

Mentre falten pocs dies perquè s’acabi el termini 

perquè la comunitat universitària de la UdL pugui 

omplir l’enquesta de participació en l’elaboració 

del “II Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de la 

UdL”, és un bon moment per reflexionar sobre 

unes dades molt significatives de com es veu a la 

UdL la igualtat i a més reflexionar sobre que en 

pensen els estudiants de la UdL sobre la violència 

de gènere. 

Primer de tot, dir que seria important  
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Últimes places pel Taller 

Aprendre a parlar en públic 
(En català i en castellà) 

Cada 10 participants activem un grup de Taller 
Treball en grup i seguiment a la carta de cada participant. 

NO DONEM CREDITS, NI CAP ACREDITACIÓ. 

NOMÉS GARANTIM QUE DOMINARÀS LA PARLA. 
DURADA: 30 hores.  

DIES: El Taller queda concentrat el mes de maig (comença la segona setmana) i la primera setmana de 

juny. Els dies del taller són els dimarts, dijous i dissabte. 

Comença el dimarts 6 de maig de 2014. 

Els dimarts i dijous: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de maig / 3 i 5 de juny.  
Els dissabtes són 10, 17, 24, 31 de maig / 7 de juny.  

HORARI: 19-21h. els dies de la setmana i de 11 a 13h els dissabtes. 

GRUP: Màxim 12 estudiants i mínim -per fer-se- de 10 estudiants. (Si hi ha molta demanda muntarem 

altres grups de Taller amb uns dies i horaris nous a determinar). Places limitades. 

PREU: 30 euros. 

INSCRIPCIÓ: Fins el 31 de març de 2014. 

CONNECTA: tallers@locampus.cat 

 

Tallers LO CAMPUS per a estudiants de la UdL 
L’equip de la publicació LO CAMPUS, com fa tres anys, seguim organitzant Tallers per a 

estudiants per preparar-los en habilitats culturals i de comunicació. 

 
 

participar en aquesta enquesta i a més 

també seria interessant i molt útil per a 

tots, que ens apuntem en algun grup de 

discussió per elaborar el Pla. ( El termi-

ni de finalització per contestar l’enques-

ta és el diumenge 23 de març i el link 

és:  http://www.udl.cat/contacta/

plaigualtat.html ). 

 Encara resulta vigent la recerca del 

Centre Dolors Piera de la Universitat 

de Lleida sobre el seu “Sondeig a l’a-

lumnat de la UdL sobre la percepció de 

la violència de gènere en l’entorn uni-

versitari”, tot i que les primeres dades 

són de fa dos anys. Aquí ens deixarem 

de presentacions acadèmiques, (l’estudi 

complert el podeu trobar a http://

repositori.udl.cat/bitstream/

handle/10459.1/46895/estudis1.pdf ?

sequence=1) i ens fitxarem en les grans 

dades, sobretot perquè moltes d’elles 

són xocants en un entorn democràtic 

com és o hauria de ser una Universitat.  

 Un registra important és que les noies 

estudiants no saben detectar la violèn-

cia psicològica de gènere. Això ja ho de-

tectava l’estudi del Centre Piera, però a 

més nosaltres hi afegiríem les dificultats 

per entendre i sentir el ciberassetjament 

en les relacions afectives. 

 

 A la nostra UdL hi ha dones estudiants 

que no veuen que les seves parelles uti-

litzen les xarxes socials per controlar-

les.  

 

 Sí el depredador i mal tractador de 

guant blanc vigila les publicacions i els 

comentaris que fa la seva companya a 

les xarxes socials; si revisa les publicaci-

ons i fotos dels seus amics i amigues i 

les utilitza per fer-li retrets o qüestionar-

la; si busca en el teu perfil evidències 

d'engany; si la pressiona perquè doni de 

baixa persones de la seva llista de con-

tactes que no li agraden; si li exigeix 

que l’inclogui en les seves xarxes soci-

als; sí intenta obtenir les seves contrase-

nyes per controlar el seu perfil i llegir els 

seus missatges; sí li demana que elimini 

fotos del seu perfil perquè no li agraden; 

sí ella publica fotos on surt amb altres 

amics o amigues i ell la persegueix fins 

a esbrinar qui són i on els va conèixer; 

sí insisteix perquè actualitzi el seu estat 

(sentimental) en el perfil de Facebook; 

sí la pressiona perquè li llegeixi els seus 

correus en la seva presencia; sí quan la 

parella està empipada li escriu retrets al 

Facebook o Twitter; si la controla a tra-

vés del Whatsapp les hores en que està 

en línia;  si passa tot això o una bona 

part .... amiga meva tens un depredador 

o depredadora com a company o com-

panya, tens un ciberassetjador i dorms 

amb l’enemic. 

 

 A la UdL hi ha una manca de consci-

ència i certa tolerància a la violència de 

gènere entre els estudiants, però curio-

sament no només són ells sinó que tam-

bé elles estant en una posició xocant 

que és la de trobant-nos que tant elles o 

elles poden acabar justificant que un 

home agredeixi a la parella. Tot i que 

són conscients que el control és nociu 

en una relació, pocs catalogant la gelo-

sia com a negativa. Fins arribar a ac-

ceptar que la seva parella li demanes 

perdó després de l’agressió amb la pro-

mesa de canvi. 

 

 ¿Voleu dir que alguna cosa no funcio-

na i que n’hem de fer cada dia el Dia 

internacional de les Dones?.■ 
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