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Presentació i convocatòria 

 

Les Jornades de treball sobre “Execució Penal Femenina a l’Estat Espanyol” es proposa 
com a un espai de reflexió i intercanvi, amb participants que es seleccionen seguint criteris 
d’interdisciplinarietat i de coneixement i proximitat a la temàtica de les dones i l’execució penal, 
des d’una perspectiva crítica i un enfocament de gènere.  

Les Jornades de treball, pretenen fomentar les anàlisis multidisciplinaris i plurisectorials 
amb el suport de les noves tecnologies, per tal de superar la fragmentació social, política i 
acadèmica en l’abordatge d’aquesta temàtica, i actualitzar i aprofundir en els coneixements sobre 
dones i execució penal, visibilitzar-ne les seves necessitats, i potenciant la capacitat de 
transformació de la nostra realitat social. 

La metodologia de treball de les Jornades combina l’activitat presencial amb la no 
presencial mitjançant l’ús comú d’una aula virtual i el desenvolupament d’intercanvis bilaterals 
entre l’organització i cada participant, de taules rodones i de grups de treballs en tallers de reflexió 
i debat. 

Les Jornades generaran a més a més, un espai de reflexió i intercanvi sota la modalitat d’un 
Seminari-Taller, amb quaranta cinc places de les quals trenta set seran participants que han estat 
seleccionats seguint criteris d’interdisciplinarietat i de coneixement i proximitat a la temàtica de les 
dones i l’execució penal, des d’una perspectiva crítica i un enfocament de gènere, i altres vuit 
participants, que s’adjudicaran per concurs entre estudiants universitaris de primer, segon i tercer 
cicle amb especial interès o motivació ne la temàtica.  

Amb l’objectiu de definir el procediment de sol·licitud, selecció i adjudicació de vuit places 
per a estudiants universitaris, s’han establert les BASES GENERALS que s’acompanyen a aquesta 
convocatòria, i que permetran a les persones aspirants accedir al Seminari-Taller competitivament i 
en condicions d’igualtat i transparència. 
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