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RESUM: En aquest seminari explorarem les interseccions de la
gestació subrogada amb el treball de cures i els drets sexuals i
reproductius. Pel que fa al treball de cures, la literatura mostra com
les dones en situacions crítiques tradicionalment ha subsistit
reformulant les seves capacitats “femenines” de maternitat i de
sexualitat com actius negociables que poden ser intercanviables per
diners, i la gestació subrogada n’és un exemple. En relació als drets
sexuals i reproductius, debatrem sobre la implicació de la pràctica en
relació als drets de totes les parts involucrades en un procés de
gestació subrogada.
CV ANNA MORERO BELTRÁN: Doctora en Sociologia, Màster
oficial en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (IIEDG),
Diplomada en Treball Social (UB). (UPF). Professora associada al
Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona. Formo
part del Grup Internacional i Interuniversitari COPOLIS “Benestar,
Comunitat i Control Social”. També sóc membre de la International
Network for Comparative Analysis of Social Inequalities (INCASI).
A més, sóc membre de l'Institut Interuniversitari de Dones i Estudis
de Gènere (IIEDG). Els meus principals temes d'investigació giren
en torn la diversitat familiar i les TRHA, les violències masclistes i
els drets sexuals i reproductius.

RESUM Les dones i persones de gènere no binari que usen drogues
sobrevivint múltiples violències i situacions de vulnerabilitat, difícilment
entren o s’adhereixen a les xarxes d’atenció sociosanitària. Sovint són
excloses de serveis especialitzats tant en drogues com en violències
masclistes. La manca d’alternatives òptimes, barreres d’accés i buits
institucionals agreugen mecanismes de control, desigualtats, injustícia
social i exclusió. Prejudici, estigma i discriminació deriven en una
vulneració sistemàtica dels seus drets. Metzineres és la primera
cooperativa sense ànim de lucre adreçada a desplegar Entorns d’Aixopluc,
exclusius per donxs, que integrin l’espectre complet de reducció de danys.
Amb abasts holístics i individualitzats escaients a les particularitats de
cadascuna, ofereix propostes flexibles, d’entrada directa i immediata,
segons les seves expectatives, inquietuds, curiositats, interessos i
necessitats. Un model d’intervenció innovador i agosarat basat en drets
humans i transversalitat de gènere, sostingut per estratègies comunitàries I
de l’economia social i solidària que proven ser fiables, pragmàtiques,
costo-efectives, on tota donx és protagonista.
CV AURA ROIG FORTEZA: Antropòloga amb un Màster en
Criminologia i Sociologia Juridico Penal.. Actualment és directora
fundadora de Metzineres i assessora tècnica internacional en polítiques de
drogues, reducció de danys i perspectiva de gènere. Els últims 18 anys els
ha combinat recerca amb el disseny, implementació, monitoratge i
avaluació de politiques de drogues i serveis a Espanya, Canadà, Colòmbia
i Costa Rica. Fa tres anys torna a Barcelona on fa el primer estudi sobre
dones que s'injecten drogues a Catalunya, del que sorgeix la XADUD.
Xarxa de Dones que Usen Drogues. L'any següent posa en marxa
Metzineres. Entorns d'Aixopluc per dones que Usen Drogues sobrevivint
violències.

GÈNERÈ, TIC, EXCLUSIONS I INCLUSIONS: QUINS REPTES I
OPORTUNITATS TENIM AL DAVANT?

Nuria Vergés Bosch (Universitat de Barcelona, Generalitat de
Catalanya)
RESUM: Els feminismes de les tecnologies s'han ocupat i preocupat
per la relació del gènere i la tecnologia des dels anys 70. Amb l'auge
de les TIC i dels feminismes al tombant del segle XXI l'interès es va
renovant i afrontant nous reptes i generant noves oportunitats.
En aquesta sessió plantejaré la conveniència de virar des de la
preocupació per l'exclusió a la preocupació per una major i millor
inclusió de les dones en les TIC. Per a fer-ho em centraré en dos
reptes principals que es plantegen quan investiguem la relació gènere
i TIC. Per una banda la bretxa digital, especialment la 3a bretxa
digital. Per altra banda, les violències masclistes digitals. Ara bé, i
sobretot, reflexionarem sobre què s'està fent i què s'hauria de fer, des
dels feminismes i les polítiques públiques, per contrarestar-ho i obrir
noves vies i oportunitats per moltes més.
CV NÚRIA VERGÉS BOSCH: Mini CV

Directora General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els
treballs del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de
Catalunya. Ha estat Professora del Departament de Sociologia de la
UB i Directora de la Unitat d’Igualtat de la mateixa Universitat. És
llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UAB,
Màster en Polítiques Públiques i Socials per la UPF i Doctora en
Societat de la Informació i del Coneixement per la UOC. Ha
treballat en diverses universitats, centres de recerca i ha col.laborat
amb diverses entitats i col.lectius feministes i per la transformació
social. Té una filla. Els seus temes d’investigació i acció es centren
en l’àmbit del gènere i els treballs, gènere i TIC, l’Estat del Benestar
i les polítiques públiques i familiars, les violències masclistes, així
com les metodologies feministes. En relació a totes aquestes
temàtiques té més de 150 publicacions i ha participat en múltiples
recerques, actes i altres accions relacionades.

