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Presentació

El Seminari "Diversitats Familiars, Cures i Gènere", està marcat en l'acció de dinamització de Redes
de Excelencia: RED GENCPOLIS "Género, Ciutadanía y Polítcas" (FEM2015-71218-REDT), finançada
pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. Una Xarxa d'investigació que té com a objecte
coordinar les investigacions que es duen a terme en aquest camp, a través de diferents Projectes I +
D + I i que s'articulen al voltant de tres eixos principals -polítiques de temps i treballs, polítiques de
diversitat familiar, polítiques de control social i penal- i un quart eix transversal de polítiques
d'inclusió social.
Aquest Seminari, que forma part del segon eix del projecte, "polítiques de diversitat familiar", està
organitzat pel Grup Interuniversitari Copolis "Benestar, comunitat i control social" de la Universitat
de Barcelona -grup responsable principal d'aquest eix dins de la RED GENCPOLIS- i per l'Institut
d'Estudis de Dones i Gènere. Per això també comptarà amb els resultats de la investigació l I + D + I
del grup (CSO2014-55556-P).
El Seminari vol contribuir a l'intercanvi d'idees, arguments, nous plantejaments i projectes entre
investigadores que participen a la Xarxa GENCPOLIS, i també al diàleg amb altres investigadores que
treballen els mateixos temes a nivell de Catalunya i de l'Estat espanyol. El seminari, també pretén,
potenciar l'anàlisi de les diversitats familiars, especialment, de les monoparentals i de la gestació
subrogada, i fomentar les reflexions entorn als treballs de cures, les relacions amoroses i les
violències masclistes, en relació a les institucions.

Data i lloc
25 de gener, de 09.30 a 20.00 hores.
Sala de Juntes.
Facultat Economia i Empresa
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal 696

Assistència oberta

Coordinació:
Clara Camps Calvet i Elisabet Almeda Samaranch
Grup Copolis “Benestar, comunitat i control social”
Universitat de Barcelona
Despatx 418. Tel: 934024308
copolis@ub.edu
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Programació
9.30 a 11.00. Taula 1. Les monoparentalitats a debat
Modera: Clara Camps Calvet. Universitat de Barcelona

“Aproximació crítica al encapçalament familiar monoparental” Dino Di Nella. Universidad de
Río Negro (Argentina)
“Projecte migratori i vies d’entrada a la monomarentalitat: traçant relacions possibles en el
cas de dones llatinoamericanes” Macarena Trujillo Cristoffanini. Universidad de la Playa
Ancha (Chile)
“Famílies monparentals, gènere i canvi social” Sandra Obiol. Universitat de València
11.00 a 11.30. Descans

11.30 a 13.30. Taula 2. Gestació subrogada a l’Estat Espanyol: un anàlisi sociojurídic
de la situació actual Modera: Anna Morero Beltrán. Universitat de Barcelona
“La gestació per substitució a Espanya: una posició proregulació” Ester Farnos Amoros.
Universitat Pompeu Fabra
“La gestació por substitució. Arguments a favor i en contra de la seva regulació legal”
Noelia Igareda. Universitat Autònoma de Barcelona.
“E-MIRRORS, un projecte d’investigació sobre famílies creades a través de gestació
subrogada” Anna Morero. Universitat de Barcelona
“Aspectes jurídics al voltant de la maternitat subrogada” Núria Pumar. Universitat de
Barcelona
13.30 a 15.00. Dinar

15.00 a 17.00. Taula 3. Treball i cures: polítiques i dinàmiques urbanes i globals
Modera: Rosa Ortiz Monera. Universitat de Barcelona

“Migracions transnacionals i cures” Margarita Barañano. Universidad Complutense de
Madrid
“Polítiques públiques de cura. Una oportunitat per la reducció de desigualtats de gènere?”
Inma Pastor. Universitat Rovira i Virgili
“Temps, treballs i benestar social” Màrius Domínguez. Universitat de Barcelona
“El conflicte capital/ vida i el seu desplegament en lo urbà” Sara Porras. Universidad
Complutense de Madrid
“L'ús de les tecnologies en les dinàmiques de globalització professional” Ana González. UOC
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17.00 a 18.30. Taula 4. Amor, societat i política
Modera: Elisabet Almeda Samaranch. Universitat de Barcelona

“Els processos de canvi en els conflictes amorosos de parella sentimental” Genoveva Sastre.
Universitat de Barcelona
“¿És l’amor un sentimient? Aportacions teòriques y metodològiques als “feminist love
studies”” Montserrat Moreno Marimon. Universitat de Barcelona
“Amors i relacions” Aurora Leal. Universitat Autònoma de Barcelona

18.30 a 20.00. Taula 5. Violències masclistes i institucions
Modera: Clara Camps Calvet. Universitat de Barcelona

“Protocols universitaris contra las violències sexuals a Catalunya: ¿eficàcia real o aparent?”
Sara Cagliero. Universitat Rovira i Virgili
“Coeduquem des d'infantil per prevenir les violències de gènere” Edurne Jiménez Pérez .
Associació Candela i Universitat Rovira i Virgili
“Violències sexuals i institucions” Barbara Biglia. Universitat Rovira i Virgili
“Dones migrants davant la violència obstètrica: cossos dòcils i tecnologització” Mònica
Uribe. Universitat de Girona
“Polítiques públiques i violència de gènere contra les dones: el cas d’Equador” Fernando
Isaac Sancho Ordóñez. Universitat de Girona
“Violència masclista i institucions: algunes reflexions” Teresa Cabruja-Ubach. Universitat de
Girona
Grups d’ investigació que participen de la RED GENCPOLIS:
Grup consolidat- COPOLIS. Benestar, comunitat i control social-UB
Grup consolidat- Social and Business Research Lab (SBRLab)-URV
Grup consolidat – Antígona. Drets i societat en perspectiva de gènere-UAB
Treball, Institucions i Gènere-Grup consolidat SGR-TIG-UB
Discurs, gènere, cultura i ciència (DIGECIC)- UdG
Grup consolidat- GREDI- URV.UB.UPV
SED –UAB
Centre d’Estudis Sociològics sobre Vida Quotidiana i Treball, QUIT
Grup d’Estudis sobre Immigració i Minories Ètniques
Grup consolidat- GENTIC- UOC

