
 

 

VI Seminari 
Anàlisi Feminista del 
Dret 

 
Clínica jurídica de Dones 

 
  Primer quadrimestre 

  Dimecres  14h-16h 

 
5 crèdits de lliure elecció 
50 hores de reconeixement de 
crèdits ECTS 

 

 

 
 

Contactar amb Argelia Queralt (aqueralt@ub.edu)  

 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE. MARC CONCEPTUAL I 
POLÍTIQUES LEGISLATIVES 
 
9 de novembre Taller de lectura 
 
16 de novembre:  
 
- Projecció pel·lícula “Te doy mis ojos”; Dir. Iciar 
Bollaín. 
 
23 de novembre : Ponència 
 
- Sra. Anna Choy , Mossa d’Esquadra/Cap de la regió 
de Barcelona d’Antenció a la Víctima. 
 
- Dra. Argelia Queralt , professora de Dret 
Constitucional. 
 
- Sra. Francisca Verdejo , titular del Jutjat núm. 2 de 
violència contra la dona. 
 
 

MANIFESTACIONS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
EN UN  MÓN GLOBALITZAT : MATRIMONI 
FORÇAT I MUTILACIÓ GENITAL 
 

30 novembre: taller de lectura  
 
14 desembre:  Ponència  
 
- Dra. Mónica Navarro , professora de Dret Civil (UB). 
 
- Dra. Anna Sánchez Urrutia , professora de Dret 
Constitucional (UB). 
 
TREBALL SEXUAL I TRATA DE DONES : 
DECONSTRUINT ALGUNS MITES 
 
21 de desembre: Ponència 
 
- Dra. Gemma Nicolàs , Directora del Centre  
d’Informació i Recursos per a les Dones, Ajuntament 
de Barcelona.  

 
Els i les estudiants de llicenciatura que hagin 
superat l’avaluació rebran 5 CRÈDITS DE LLIURE 
ELECCIÓ. Els/les estudiants que hagin cursat el 
seminari tindran preferència per a realitzar les 
pràctiques en entitats de la  Clínica Jurídica de 
Dones  (10,5 crèdits Pràcticum de la Clínica Jurídica 
de Dret al Dret). 
 
 
Els i les estudiants de grau que hagin superat 
l’avaluació rebran 50 hores de reconeixement de 
crèdits ECTS   
 
 
 
 
 
 
Lloc : 
Seminari 3 
FACULTAT DE DRET 
Universitat de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
La data límit d’inscripció és el dia 26 de setembre  
de 2011. 
 
 
 
Per a més informació: 
Argelia Queralt (aqueralt@ub.edu) 
Suport organitzatiu: 
Júlia Santos (juliasantos@ub.edu) 
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VI Seminari Anàlisi 
Feminista del Dret 
  
Aquest seminari s’organitza per un grup de 
professores i investigadores de la Facultat de Dret 
que integren la Clínica Jurídica de Dones (CJD) 
dintre de la Clínica Jurídica dret al Dret.  
 
L’assistència i aprofitament del seminari donarà lloc 
al reconeixement de 5 crèdits de lliure elecció o 50 
hores de crèdits ECTS. Opcionalment, els i les 
estudiants que hagin cursat aquest seminari tindran 
preferència per a realitzar pràctiques en les entitats 
relatives a dones que col·laboren amb la CJD dins 
de l’oferta de Pràcticum de Clínica Jurídica de dret 
al Dret (10,5 crèdits). 
 
L’objectiu d’aquest seminari és triple:  
 
En primer lloc, té la voluntat de continuar introduint 
algunes perspectives feministes a la nostra Facultat, 
cosa que suposa una gran novetat respecte al 
sistema i als continguts acadèmics tradicionals, 
marcadament androcèntrics; 
 
En segon lloc, es vol reflexionar sobre la presumpta 
neutralitat del dret, ja que el dret mai no regula les 
relacions d’una manera neutral, sinó que reflecteix 
les relacions de poder existents i la seva 
consideració per la societat. El dret forma part de 
l’ordre simbòlic i així contribueix a consolidar les 
estructures de gènere, reproduint els elements que 
provoquen la discriminació sexual. El dret funciona, 
doncs, com a una “tecnologia del gènere”, en el 
sentit que construeix relacions de subordinació, 
construeix gènere; 
 
I finalment, es pretén analitzar com des de la 
neutralitat referida, s’ha legislat sobre temes 
concrets que afecten especialment les dones. Es 
proposa, per tant, l’apropament a la relació dones-
dret respecte a qüestions jurídiques que plantegen  

 
 
actualment alguns dels dilemes més controvertits a 
les societats occidentals, així com alguns dels 
temes més debatuts als moviments feministes 
contemporanis. Així doncs, es tractaran temes com 
la igualtat, la tutela i curatela de les filles i dels fills, 
la conciliació de la vida personal i laboral i la 
violència de gènere. 
 
 
Metodologia de l’activitat 
 
El Seminari s’estructurarà per temes, tots ells amb 
un triple tractament, per afavorir l’assimilació i la 
reflexió sobre els continguts estudiats. Les tres 
fases a les que fem referència són:  
 
- Primera fase: recerca i lectura de material bàsic 
sobre cada matèria (articles, informes, capítols de 
llibres, etc.). 
 
- Segona fase: organització d´un taller de lectura 
amb posada en comú, discussió i debat en el si del 
grup de treball d’allò llegit i de conclusions a les 
quals s’ha arribat. 
 
- Tercera fase: taula rodona amb les ponències de 
les persones convidades (professores universitàries, 
advocades, persones d’alguna entitat o associació, 
etc.). 
 
 
Avaluació 
 
Assistència i aprofitament. 
 
S’avaluarà l’assistència així com la participació 
necessària realitzant comentaris als textos 
analitzats en el taller de lectures i intervenint en els 
debats de les taules rodones. 
 
Així mateix, per a l’obtenció dels crèdits els/les 
estudiants hauran de realitzar un treball 
especialitzat sobre alguns dels continguts estudiats. 

 
 

Programa 
 
 
 

SESSIÓ INAUGURAL: LES DONES EN ELS 
MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
28 de setembre:  Ponència 
 
- Dra. Dolors Comas d’Argemir , Catedràtica 
d’Antropologia (URV). Membre del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya. 
 

INTRODUCCIÓ AL SEMINARI: L’ANÀLISI 
FEMINISTA DEL DRET  
 
5 d’octubre: Taller de lectura 
 
19 d’octubre: Ponència 
 
- Sra. Elena La Torre , investigadora OSPDH UB. 
 

 
DISCRIMINACIÓ I ACCIÓ POSITIVA 
 
26 d’octubre: Taller de lectura 
 
2 de novembre: Ponència 
 
- Sra. Natalia Caicedo , professora de Dret 
Constitucional (UB). 
 
- Dra. Eva Pons , professora de Dret Constitucional 
(UB). 
 
- Dra. Núria Pumar , professora de Dret del Treball 
(UB). 
 
 

 
 
 


