Fons de Solidaritat de la UAB
Convocatòria E2020-2021
26 de maig de 2020
Bellaterra Campus UAB (Cerdanyola del Vallès)

Resolució de la Convocatòria estudiants E2020-2021

▪

Projecte: Les parteres: les seves pràctiques com a prevenció i disminució de la
violència en l’atenció obstètrica en les comunitats dels Altos de Chiapas
(Mèxic).

▪ Localització: Mèxic
▪ Sol·licitant: Gemma Borràs Ribas
▪ Estudis: Màster en Salut internacional i cooperació
▪ Import concedit: 1.855,82 €
▪ Descripció: Chiapas (Mèxic) és una regió on les llevadores segueixen
resistint tot i el seu desplaçament progressiu, afectant al seu reconeixement
i presència durant el part. La sensibilització sobre la violència obstètrica a
Mèxic segueix sent molt necessària tant a l'àmbit professional sanitari com a
nivell comunitari, i la perspectiva de les parteres i les usuàries és clau per
dur a terme aquest procés de sensibilització.
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▪

Projecte: Unburnable Coal and Climate Justice in China.

▪ Localització: Xina
▪ Sol·licitant: Bowen Gu
▪ Estudis: Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals
▪ Import concedit: 2.000,00 €
▪ Descripció:

La Xina crema la meitat del carbó produït al món. És
fonamental per a l'economia de la Xina si i com es durà a terme una
transició justa del carbó, que també és crucial per al canvi climàtic global.
Aquest projecte comporta 1) un treball de camp a quatre zones amb molta
intensitat de carbó per investigar el paper dels moviments contra el carbó a
la Xina per a una justa transició fora del carbó, 2) la creació d’un mapa
destacat amb 30 casos de protesta a l’EJAtlas per visualitzar aquests
moviments i les seves reivindicacions judicials, i 3) incrementar la difusió
dels resultats i les conclusions obtingudes mitjançant articles acadèmics,
una exposició de fotos i una sèrie de podcasts sobre l’ecologia política del
carbó a la Xina. Mitjançant la cooperació amb el projecte EnvJustice i
l’EJAtlas, el sol·licitant pretén contribuir acadèmicament i millorar la
consciència del món de l’activisme de base de la Xina que contribueix a la
justícia climàtica global.
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▪

Projecte: Empoderamiento y autonomía personal de mujeres migrantes
víctimas de violencia de género en la frontera sur de México.

▪ Localització: Mèxic
▪ Sol·licitant: Beatriz Alegre Vall
▪ Estudis: Máster en Advocacia
▪ Import concedit: 2.000,00 €
▪ Descripció: El principal objectiu del projecte és crear espais de seguretat i
confiança dins d'un alberg en la davantera sud mexicana perquè les dones
que gaudeixin de l'espai puguin ser acompanyades tant psicològica, jurídica
i humanament, amb la finalitat de ser escoltades, fomentar la seva
autonomia, comprensió de les situacions vívides com a estructurals i facilitar
el seu accés a la justícia des d'una perspectiva material i jurídica.

Pàgina 3 de 5

Fundació Autònoma Solidària
Resolució Convocatòria E2019-2020

▪

Projecte: Consensos para contrarrestar la violencia simbólica hacia las mujeres
como sujetos políticos.

▪ Localització: Panamà
▪ Sol·licitant: Karen Abrego Montenegro
▪ Estudis: Doctorat en Mitjans de Comunicació i Cultura
▪ Import concedit: 1.446,00 €
▪ Descripció: La representació de la violència simbòlica es refereix a la
manera de legitimar culturalment les relacions desproporcionades de poder
entre els sexes en aquesta recerca són presentades com a “barreres”,
“reptes”, “lluites” i “obstacles” en les narratives com una explicació monocausal del desavantatge en l'accés a les oportunitats de les dones sense
aprofundir en les desigualtats socials i en decadència de la democràcia. El
projecte planteja visbilitzar la diversitat de veus de les dones de Panamà a fi
d'identificar la implicació dels discursos polítics, és a dir, conèixer si aquests
discursos les acosten més al fet que la societat les reconegui com a
subjectes polítics o reprodueixen formes paternalistes i victimistes d'elles
com a col·lectiu menyscabant la seva possibilitat d’empoderament invidual.
Aplicant la tècnica de grups de discussió per a identificar les representacions
de violència simbòlica a les quals estan exposades les dones a Panamà i
com han afectat la imatge de les mateixes com a subjectes polítics,
intentarem aproximar-nos als primers consensos de la seva pròpia veu per a
contrarestar-ho. Les seves experiències, opinions i recomanacions serviran
per a elaborar un recurs útil per a millorar la comunicació i promoció de la
paritat de gènere.
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▪

Projecte: Análisis del sector del reciclaje informal en Montevideo y Barcelona.

▪ Localització: Uruguai
▪ Sol·licitant: Laia Guardiola Navés
▪ Estudis: Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental,
Econòmica i Social (SAES)

▪ Import concedit: 1.250,00 €
▪ Descripció: El projecte planteja una doble línia de recerca en el sector del
reciclatge informal entre dues capitals del Sud i Nord Global, Montevideo i
Barcelona, i els principals grups de recerca sobre la temàtica respectius de
cada localitat. Es planteja una cooperació internacional bidireccional,
combinant l'anàlisi bibliogràfica i treball de camp en els dos contextos
abordats. Està integrat en el Treball de fi de Màster de la sol·licitant.
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