
 

 
VI. IGUALTAT RETRIBUTIVA I EINES JURÍDIQUES 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓ SALARIAL 
29 de març. Ponència.  
 
Dra. Eva Pons Parera , professora de Dret 
Constitucional, Universitat de Barcelona  
 
Sra: Aida Ruiz , Directora de la Fundació Maria 
Aurèlia Capmany 
 
VII.VIOLÈNCIA DE GÈNERE: ELEMENTS 
PROBLEMÀTICS EN LA PROTECCCIÓ DE LES 
VÍCTIMES  
5  d’abril. Ponència 
 
Dra. Argèlia Queralt , Professora Agregada de Dret 
Constitucional, Universitat de Barcelona. 
 
Sra. Celeste Arella, Advocada especialista en 
Violència de Gènere. 
 
VIII. LA CORRESPONSABILITAT A ESPANYA I A 
EUROPA 
19 d’abril.Ponència  
 
Sra. Sònia Bardají  Bofill, Presidenta Federació 
Catalana de famílies Monoparentals 
 
Dra. Núria Pumar Beltrán, Professora Titular de Dret 
del Treball, Universitat de Barcelona. 
 
IX. ANÀLISI FEMINISTA DEL DRET (II) 
26 d’abril Ponència 
 
Dra. Gemma Nicolas Lazo, Advocada i professora 
del Màster de Criminologia, UB 
 
XI.POLÍTIQUES D’IGUALTAT EN LES 
UNIVERSITATS 
3 de maig Ponència 
 
Dra. Trinidad Donoso Vázquez, Professora Titular. 
Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació UB.  
 

 
 
XI. PRESENTACIÓ I AVALUACIÓ DELS 
TREBALLS FINALS DEL SEMINARI 
 
10 de maig 

 
 
 
 
Els i les estudiants que hagin passat l’avaluació           
positivament rebran 2,5 CRÈDITS DE LLIURE 
ELECCIÓ/55 HORES DE CRÈDITS ECTS 
 
 

Lloc: 
SEMINARIO 2 (edif. Principal) 
Dimecres 14-16h 
FACULTAT DE DRET 
Universitat de Barcelona 
 
 
Preu d’inscripció: 20 € 
 
 
 
 
La data límit d’inscripció és el dia 20 de febrer de 
2017. 
 
Per a informació addicional i inscripció: 
escolapostgrau.dret@ub.edu 
 
 
Coordinadores acadèmiques: Natalia Caicedo, Eva 
Pons i Nuria Pumar 
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XI Seminari Anàlisi 
Feminista del Dret 

 

 

El Grup d’Estudi sobre Drets i Dones, conformat per 
professores i investigadores de la Facultat de Dret, 
organitza aquest Seminari per a la formació conjunta i 
horitzontal amb les/els estudiants 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 Universitat, les organitzacions socials i 
les entitats públiques, amb l’objectiu d’afavorir, per una 
banda, la defensa i l’exercici dels drets per part de les 
persones i els col·lectius menys afavorits i, per l’altra, de 
fomentar les relacions de col·laboració i treball conjunt 
entre la Facultat de Dret (UB) i les organitzacions 
públiques, socials i professionals. 
 
 
L’objectiu d’aquest seminari és triple:  
 
- per una banda es té la voluntat de continuar introduint 
algunes perspectives feministes a la nostra Facultat, 
cosa que suposarà una gran 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 reflexa 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 
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 Seminari s’estructurarà per temes, que rebran 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, s’exigirà als estudiants la realització d’una 
exposició oral sobre un dels temes desenvolupats al 
seminari. 
 
L’aprofitament d’aquest seminari comportarà el 
reconeixement de 2,5 crèdits de lliure elecció/55 hores 
de crèdits ECTS. 

 

 

Programa 

 
 
I. CORRENTS FEMINISTES EN L’ANÀLISI DEL 
DRET   
22 febrer. Ponència  
 
Dra. Ana Sánchez Urrutia, professora de Dret 
Constitucional en excedència (Universitat de 
Barcelona) 
II. IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ PER RAÓ 
GÈNERE 
1 de març. Ponència  
 
Dra. Mar Aguilera i Vaqués, Professora Titular de 
Dret Constitucional, Universitat de Barcelona 
 
III TALLER DE LECTURES  
8 de març.  
 
IV.  LA GESTACIÓ PER SUBSTITUCIÓ A DEBAT 
15 de març. Ponència 
 
Dra. Monica Navarro Michel, Professora Agregada 
de Dret Civil, Universitat de Barcelona 
 
Dra. Núria Pumar Beltrán, Professora Titular de Dret 
del Treball, Universitat de Barcelona. 
 
V. REGULACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL Y 
MUJERES TRABAJADORAS 
22 de març. Ponència  
 
Dra. Laura Huici Sancho, Professora Titular  de Dret 
Internacional Públic, Universitat de Barcelona 
 
 
 
 


