
Els passats dies 22, 23 i 24 de novembre de 2017, a la Facultat d’Economia i Empresa 

de la UB, va tenir lloc les IV Jornades de Recerca de l’Institut Interuniversitari d’Estudis 

de Dones i Gènere: Gènere, Ciutadania i Política: Debats i Transformacions Socials amb 

el Seminari Final de la Xarxa d’Excel·lència GENCPOLIS"Género, Ciutadanía y 

Políticas"  (FEM2015-71218-REDT). Les Jornades van ser un èxit de participació, és per 

aquest motiu que des de l’organització estem molt contentes i volem agrair-vos a totes 

i tots, la vostra participació i les vostres aportacions en les investigacions en matèria 

de gènere i feminismes (clicant els enllaços veurem algunes fotografies). 

  

La inauguració de les jornades fou a càrrec de la Sra. Maite Vilalta Ferrer, Vicerrectora 

d’Igualtat i Acció Social de la UB; el Sr. Ramon Alemany Leira, Degà Facultat Economia i 

Empresa de la UB; la Sra. Núria Pumar Beltrán, Directora de l’IIEDG; la Sra. Genoveva 

Sastre Vilarrasa, Coordinadora de la Comissió de Recerca de l’IIEDG(UB) i la Sra. 

Elisabet Almeda Samaranch, Coordinadora de la Xarxa Gencpolis (UB). 

  

El 22 de novembre s’inicien les Jornades-Seminari amb dues conferències a càrrec de 

dues expertes en estudis de gènere de reconegut prestigi internacional: La professora 

Lisset Coba, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Equador 

amb la ponència: “Arquitecturas del desarraigo: medidas de shock, vínculos afectivos y 

supervivencia de las mujeres presas, durante el régimen del 'Buen Vivir' ecuatoriano” i 

la professora Nancy Folbre, de la University of Massachusetts Amherst amb la 

ponència “Identities, Interests, and Intersections: Towards a Feminist Political 

Economy”. Vam acabar la jornada amb un magnífic recital poètic a càrrec de la poeta 

Mireia Calafell.  

  

El dia 23 de novembre el vam dedicar a exposar conjuntament les conclusions de Xarxa 

d’Excel·lència GENCPOLIS "Género, Ciutadanía y Políticas" amb diferents comunicacions 

emmarcades en els quatre eixos de la xarxa d’excel·lència:  

L'eix 1 “Polítiques de diversitat familiar” coordinat per la Dra. Elisabet Almeda i Clara 

Camps va comptar amb les comunicacions següents:  

 Elisabet Almeda Samaranch, Anna Morero Beltrán, Núria Pumar Beltrán, Sandra 

Obiol Francés, Màrius Domínguez Amorós, Núria Vergés Bosch, Rosa Ortiz 

Monera, Clara Camps Calvet i Dino Di Nella “Navegant entre els diferents 

models de regulació de la gestació subrogada a l’Estat espanyol” –  

 Anna Morero Beltrán “Qui són les mares i pares per gestació subrogada a l’Estat 

espanyol? Una aproximació al seu perfil sociodemogràfic i característiques dels 

seus processos” - Núria Vergés Bosch, Anna Morero Beltrán, Elisabet Almeda 

Samaranch i Joaquina Erviti Erice “Violències masclistes i monoparentalitats: 

prevalença, conseqüències i manca de suport” –  

 Rosa Ortiz Monera “Trabajo de cuidados, crisis y respuestas neoliberales desde 

una perspectiva global. Un estudio de caso en Barcelona con empleadas de 

hogar ecuatorianas” –  

 Samara de las Heras Aguilera “Hacia el reconocimiento del derecho a los 

cuidados: una propuesta desde un enfoque feminista y de derechos” –  

 María Angélica Peñas Defago i José Manuel Morán Faúndes “La movilización 

socio-legal para despenalizar los cuerpos de las mujeres y el "dispositivo de la 

vida" y las políticas reproductivas contemporáneas” 

A continuació, l’eix “Polítiques d’ocupació i temps” coordinat per la Dra. Inma Pastor i 

Ana Maria González va presentar la taula rodona:  
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 “Polítiques d’ocupació i temps: una mirada feminista”, que va comptar amb la 

participació de Matxalen Legarreta Iza i Empar Aguado Blose i Inma Pastor 

Gonsàlvez  

A la tarda, van tenir lloc les taules de l’eix “Polítiques d’inclusió social”, coordinada per 

Barbara Biglia i Teresa Cabruja que va comptar amb les comunicacions  

 Sara Cagliero “Los protocolos contra las violencias sexuales en las 

universidades catalanas: ¿políticas de inclusión o exclusión?”  

 Roberta Marzoratti “¿Qué género de inclusión? Políticas públicas e innovación 

social en la Milán que cambia”  

 Fernando Sancho “Políticas de la disidencia sexo genérica en Ecuador” – 

 Mª Caterina La Barbera i Emanuela Lombardo “Implementación de la política 

española de igualdad a través de decisiones judiciales: resistencias y 

oportunidades en el contexto de la UE” 

Finalment, vam acabar el Seminari Final de la xarxa GENPOLIS amb l’eix “Polítiques de 

control social i penal”, coordinat per Encarna Bodelón i Maria Barcons amb les 

comunicacions:  

 Paula Arce Becerra, Maria Barcons Campmajó i Encarna Bodelón González “Els 

mecanismes sancionadors del treball sexual”  

 Clara Camps Calvet “Repressió de la protesta en clau de gènere”  

 Cristina Fernández Bessa “Violències sexuals i dones refugiades”  

 Elisabet Almeda Samaranch “Mujeres privadas de libertad y relaciones 

familiares” 

La segona jornada de les IV Jornades iiEDG- Seminari GENCPOLIS va finalitzar amb la 

lectura poètica de Núria Feliu.  

  

El darrer dia 24 de novembre, les Jornades van dedicar el matí a les aportacions 

d’investigadores feministes amb les taules rodones “Diàlegs i debats feministes” que 

van aportar les seves reflexions sobre els canvis i 

desafiaments que tenen els feminismes avui dia. Concretament vam comptar amb dues 

taules sobre “El feminisme avui: canvis, desafiaments i resistències”, moderades per la 

Dra. Elisabet Almeda i la Dra. Núria Pumar, en les quals van participar: 

 Lourdes Benería Farré “Feminismes: dels anys 1970 als actuals”  

 Genoveva Sastre Vilarrasa “Donar veu a subjectivitats silenciades”  

 Montse Moreno Marimon “Feminismes i canvi social: Una experiència concreta”  

 Verena Stolcke “Relaciones, intersecciones, interseccionalidades” 

 Elvira Altés Rufias “Visibilitat o discursos de gènere”  

 Dolores Juliano “Reivindicaciones de género y tradiciones populares catalanes”  

 Aurora Leal García, Montserrat Moix, Sara Reñé “Educació, gènere i relacions 

interpersonals: les altres possibles” 

A la tarda, les taules van estar dedicades a les aportacions d’investigacions en un ampli 

i ric ventall d’investigadores d’aquí i d’arreu que s’han agrupat en diversos àmbits 

temàtics: educació, identitats diverses, mercat laboral i benestar, esports, ciència i 

acadèmia, temps i cures, violències i exclusions, teatre, cinema i literatura, i finalment 

un àmbit de miscel·lànies. El dia i les jornades-Seminari van acabar amb Performance a 

càrrec d’Imma Manresa i Mercè Espelleta del Projecte Vaca.  

  

Agrair-vos de nou, la participació de totes i tots. Trobareu més fotografies a recerca de 

la web de la l’iiEDG i a la pestanya de la xarxa d’excel·lència. 
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Ben cordialment 

  


