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L’ASSETJAMENT Necessitats i reptes
LABORAL en la prevenció a l’empresa
Tarragona, 29 d’abril de 2010.
Sala de Graus del Campus Catalunya
de la Universitat Rovira i Virgili.
Avinguda Catalunya, 35.

Organitzen:

Organitzen:

OBJECTIUS DE LA JORNADA

INSCRIPCIÓ

Comprendre l’assetjament sexual, per raó de sexe Cal conﬁrmar l’assistència i el taller que es desitja
o moral com un forma de violència, així com les se- realitzar a la següent adreça electrònica:
ves causes i conseqüències en general i en l’àmbit
desenvolupament.local@dipta.cat
laboral en particular.
o igualtat@tarragona.cat
Reﬂexionar sobre les necessitats i els beneﬁcis de
la prevenció en l’empresa en moments econòmics
com l’actual on apostar per formes de fer i pensar
innovadores, creatives, cohesionades i sostenibles
són prioritàries per promoure el desenvolupament
social i econòmic del nostre territori.
Conèixer les ﬁtes assolides i els reptes en matèria
de prevenció de l’assetjament laboral al nostre territori.
Donar eines i instruments per a l’aplicació de la
prevenció de riscos psicosocials en les empreses.

PROGRAMA
8.30h Recepció de les persones
assistents i lliurament de documentació.

9.00h Inauguració:
Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova,
alcalde de Tarragona.
Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous,
president de la Diputació de Tarragona.
Sr. Santiago J. Castellà Surribas,
vicerector de Relacions Externes de la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

9.15h Presentació:
Sr. Josep M Elorduy Vidal,
director de Desenvolupament Local.
Sra. Mònica Geronés Rovira,
subdirectora General de Programes d’Igualtat
entre Dones i Homes en el Treball de la
Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el
Treball de la Generalitat de Catalunya.

9.30h L’assetjament laboral des
de i a partir d’una visió global i local.
Sra. Yolanda Bodoque Puerta,

professora Lectora del Departament
d’Antropologia Social, Filosoﬁa i Treball Social
de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Sr. Mario Gil Villanueva,
cap d’Unitat de Seguretat Social en la
Inspecció provincial de Treball i Seguretat
Social de Tarragona.
Sr. Miguel Àngel Purcalla Bonilla,
professor titular del Departament de Dret
Públic de la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona i Magistrat Suplent de la Sala Social
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Modera:
Eva Zafra Aparici, agent local d’igualtat de
la Diputació de Tarragona a l’ajuntament de
Tarragona.
Sandra Suàrez i Plana, coordinadora de la
Xarxa d’Agents Locals d’Igualtat al Camp de
Tarragona de la Diputació de Tarragona.

11.00h Torn obert de paraules.
11.30h Esmorzar amb Productes Locals
de Qualitat.

12.00h - 13.30h Tallers pràctics
(a escollir en fer la inscripció):
• Taller 1: “Disseny, elaboració, implantació
i avaluació de protocols per a la prevenció
de l’assetjament sexual o per raó de sexe a
l’empresa”.
A càrrec del Sr. Rafael Segovia Ruiz,
psicòleg i especialista en psicologia aplicada.
• Taller 2: "Comunicar la igualtat des de
la diferència: cap a un ús no sexista del
llenguatge a l'empresa"
A càrrec de la Sra. Cristina Aluja Solsona,
especialista en comunicació Intercultural
i Gènere.
• Taller 3: “Les noves masculinitats a
l'estratègia empresarial”.
A càrrec del Sr. Bernat Escudero Panchón,
agent d’igualtat en el mercat de treball.
Associació d’Homes Igualitaris. AHIGE
Catalunya.

13.30h Conclusions dels tallers.
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