VIII. LA PROSTITUCIÓ I LA TRACTA DE DONES
A DEBAT
19 d’abril. Ponència
Mercè Meroño i
Prevenció i Dona

Salvador,

Fundació

Els i les estudiants que hagin passat l’avaluació
positivament rebran 3 CRÈDITS DE LLIURE
ELECCIÓ/85 HORES DE CRÈDITS ECTS

XV SEMINARI

Àmbit

Lloc:

IX. FEMINISMES EN L’ERA DIGITAL
26 d’abril. Ponència

SEMINARIO 3 (edif. Principal)

Anàlisi Feminista del Dret i de
la Política

Dimarts 14.30-16h (excepció sessió 11 de maig)
Dra. Anna Morero Bertran, professora associada
de Sociologia, Universitat de Barcelona
X. GESTACIÓ PER SUBSTITUCIÓ
3 de maig. Ponència

FACULTAT DE DRET
Universitat de Barcelona
Preu d’inscripció: 20 €

Dra. Monica Navarro Michel, Professora Agregada
de Dret Civil, Universitat de Barcelona
XI. POLÍTIQUES PÚBLIQUES I ADMINISTRACIÓ
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
11 de maig (dimecres). Ponència
Dra. Ana M. Sanz León, professora Titular de
Ciències Polítiques, UB
Dr. Ricard Gracia, professor agregat de Dret
Administratiu, UB
XII. PRESENTACIÓ
TREBALLS FINALS
17 de maig

I

AVALUACIÓ

DELS

La data límit d’inscripció és el dia 22 de febrer de
2022.
Per a informació addicional i inscripció:
dretaldret@ub.edu

Coordinadores acadèmiques: Natalia Caicedo, Eva
Pons i Nuria Pumar

Febrer-Maig 2022
(Dimarts 14.30-16h)
85 h/ reconegudes
3 Crèdits de lliure elecció

XV Seminari Anàlisi
Feminista del Dret i de
la Política

als moviments feministes contemporanis. Així doncs,
es tractaran temes com la qüestió de 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 Grup d’Estudi sobre Drets i Dones, conformat per
professores i investigadores de la Facultat de Dret,
organitza aquest Seminari per a l’aprenentatge
compartit amb l’alumnat dels diversos estudis de la
Facultat de Dret.
Aquest grup de treball s’insereix dins d’un projecte més
ampli, anomenat dret al Dret, que pretén ser un punt
de trobada entre la Facultat de Dret (UB) i les
organitzacions públiques, socials i professionals; tot
afavorint la defensa del drets per part de les persones
i col·lectius menys afavorits.
L’objectiu d’aquest seminari és triple:
- per una banda té la voluntat de continuar introduint
algunes perspectives feministes a la nostra Facultat,
cosa que suposarà una novetat respecte al sistema i
als continguts acadèmics tradicionals, marcadament
androcèntrics;
- per una altra, 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 consideració que la
societat hi fa. 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;
- 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

El Seminari s’estructurarà per temes que s’abordaran
mitjançant ponències i en diàleg amb les persones
participants. S’ organitzaran, com a mínim, dues
sessions lectures on es posarà en comú les idees i on
es debatrà i reflexionarà sobre les lectures bàsiques
seleccionades.

Avaluació

II. SESSIÓ DE LECTURES ANA SÁNCHEZ
URRUTIA
1 de març.

III. ACTIVITAT EN CONMEMORACIÓ DEL DIA DE
LES DONES
8 de març (per determinar)
IV. TUTELA ANTIDISCRIMINATÒRIA DE LES
DONES
15 de març. Ponència.
Dra. Eva Pons Parera, professora de Dret
Constitucional, Universitat de Barcelona

Assistència i aprofitament.
S’avaluarà l’assistència així com la participació
necessària en les sessions de lectures i durant les
ponències intervenint e.
Així mateix, s’exigirà als estudiants la realització d’una
exposició oral sobre un dels temes desenvolupats al
seminari. Les exposicions tindran lloc el darrer dia del
seminari.
L’aprofitament d’aquest seminari comportarà el
reconeixement de 3 crèdits de lliure elecció/85 hores
de crèdits ECTS.

Programa
I. CORRENTS FEMINISTES EN L’ANÀLISI DEL
DRET
22 de febrer. Ponència
Dra. Natalia Caicedo Camacho, Professora
Agregada de Dret Constitucional, UB
Dra. Mar Aguilera Vaqués, Professora Titular de
Dret Constitucional, UB

V. SESSIÓ DE LECTURES
22 de març. Ponència

VI. BRETXES DE GÈNERE EN EL MÓN
LABORAL SESSIÓ DE LECTURES
29 de març.
Dra. Laura Huici Sancho, Professora Titular de Dret
Internacional Públic, UB
Dra. Núria Pumar Beltrán, Professora Titular de
Dret del Treball, Universitat de Barcelona.
VII. MARC JURÍDIC PER A L’ERADICACIÓ DE
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
5 d’abril. Ponència
Dra. Gemma Nicolas Lazo, Advocada i professora
del Màster de Criminologia, UB

