
 

 

 

Comunicado del Comité Organizador del XIV Congreso Estatal de Antropología convocado 

por la FAAEE y organizado por la Asociación Valenciana de Antropología y la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universitat de València:  

El pasado viernes día 8 de septiembre por la tarde tuvimos noticia que se habían producido 

situaciones de acoso sexual, unos ataques que atentan directamente a nuestros principios como 

antropólogas y antropólogos y a la dignidad de las mujeres. Ante la gravedad de los hechos 

hemos actuado de forma contundente denunciando en comisaría y activando todos los 

mecanismos de apoyo a las víctimas. Asimismo, nos hemos reunido con el Vicerrectorado de 

Cultura e Igualdad, con la Unidad de Igualdad y con los Servicios Jurídicos de la Universitat de 

València para emprender con su asesoría todos los protocolos de actuación en estos casos y 

todas las acciones legales que estén en nuestras manos. 

La trascendencia de lo ocurrido nos lleva, por otra parte, proponer un debate en el seno de la 

FAAEE con el fin de que nuestra organización se dote de los dispositivos adecuados que 

permitan prevenir y atajar las situaciones de acoso que se puedan producir en nuestro colectivo 

en futuros congresos y reuniones. La naturalización de la violencia estructural sobre las mujeres 

hace que sea urgente una reflexión colectiva no sólo para hacerla visible si no para la puesta en 

marcha de instrumentos eficaces que impidan seguir perpetuándola. 

 

Valencia, 13 de septiembre de 2017 

Comité Organizador del XIV Congreso Estatal de Antropología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Comunicat del Comitè Organitzador del XIV Congrés Estatal d'Antropologia convocat per la 

FAAEE i organitzat per l'Associació Valenciana d'Antropologia i la Facultat de Ciències Socials 

de la Universitat de València:  

Divendres passat dia 8 de setembre a la vesprada vam tenir notícia que s'havien produït 

situacions d'assetjament sexual, uns atacs que atempten directament els nostres principis com a 

antropòlogues i antropòlegs, i la dignitat de les dones. Davant la gravetat dels fets hem actuat de 

forma contundent, denunciant l’ocorregut en comissaria i activant tots els mecanismes de suport 

a les víctimes. Així mateix, ens hem reunit amb el Vicerectorat de Cultura i Igualtat, amb la 

Unitat d'Igualtat i amb els Serveis Jurídics de la Universitat de València per a emprendre amb la 

seua assessoria tots els protocols d'actuació en aquests casos i totes les accions legals que 

estiguen en les nostres mans. 

La transcendència de l'ocorregut ens porta, d'altra banda, a proposar un debat dins de la FAAEE 

amb la finalitat que la nostra organització es dote dels dispositius adequats que permeten 

prevenir i atallar les situacions d'assetjament que es puguen produir en el nostre col·lectiu en 

futurs congressos i reunions. La naturalització de la violència estructural sobre les dones fa que 

siga urgent una reflexió col·lectiva no solament per a fer-la visible si no per a l'engegada 

d'instruments eficaços que impedisquen continuar perpetuant-la. 

València, 13 de setembre de 2017 

Comitè Organitzador del XIV Congrés Estatal d'Antropologia 


