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Fa més tres anys que l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l'Agenda 2030. En la
seva resolució, els Estats es proposen entre els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
un d'interrelacionat amb el conjunt, l’ODS 5: «promoure la igualtat entre els gèneres i
l'apoderament de les dones i les nenes».
Un dels objectius del IV Pla Igualtat de la UAB és aconseguir introduir la recerca amb perspectiva de
gènere a tots els estudis. Aquesta nova proposta adreçada a totes les unitats de la Facultat de Dret
es justifica per l'èxit de l'anterior convocatòria sobre la docència en dret amb perspectiva de gènere
i de la publicació que recollia les ponències de les persones participants.
Per altra banda, el document que l'AQU Catalunya ha posat a disposició de les universitats, el Marc
general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària que estableix
les pautes i recomanacions perquè el plantejament dels títols i la manera en que s'imparteixin
tinguin en compte tant les necessitats i els interessos de les dones com els dels homes. L'objectiu és
que totes les titulacions que passin per un procés d'avaluació de l’AQU eliminin les barreres que
sostenen la desigualtat de gènere.
Aquesta jornada està adreçada a totes les disciplines jurídiques (dret públic, dret privat, ciències
polítiques o historicojurídiques) i està emmarcada amb tres eixos: la recerca en gènere en la
formació jurídica bàsica, en la política legislativa i en les resolucions judicials. Ens agradaria la
participació de professorat d' altres Facultats i centres de la UAB.
PROGRAMA
MATÍ
9:45 h. Benvinguda i presentació de la Jornada (Dra. Sara Moreno, Vicerectora d'Alumnat i
d'Ocupabilitat; Dra. Maria Prats, Directora de l'Observatori per a la Igualtat; Dr. Enric Fossas, Degà
de la Facultat de Dret).

10:00 h. La recerca en la formació jurídica bàsica


Maria Barcons: "Perspectiva de género e interseccionalidad en la investigación sociojurídica"



Noelia Igareda: «Gestación por substitución: una investigación sobre género, derecho y
reproducción humana»



Encarna Bodelón : «Agresiones sexuales y estereotipos de género»



Laura Casas: «L'accés de la dona a la formació universitària al segle XIX»



Olga Paz: «El debate sobre las prostitutas y las casas de prostitución: una visión histórico‐
jurídica»



Josep Cañabate: «Colonialismo y feminización: el caso de los matrimonios mixtos en el
Protectorado de España en Marruecos (1912‐1956)»



Daniel Vallès: «La repressió de l'advocada Maria Soteras Mauri pel Tribunal de
Responsabilidades Políticas»

Moderador/a:
11:00 h. Pausa cafè.
11:30 h. La recerca en gènere en la política legislativa.


Maria Carmen Gete‐Alonso: «La visibilització de la dona en els textos legals (reflexions sobre
el llenguatge jurídic»



Judith Solé: «Feminització de les lleis civils: modificacions ineludibles»



Maria Carmen Navarro Villanueva: «Reformes legislatives necessàries pel que fa a
l'empresonament femení»



Miguel Ángel Sánchez Huete: «La dimensión del género en la investigación jurídico‐tributaria
a través de la finalidad extrafiscal»



David Gutiérrez: «El dret a l’extinció del contracte de treball de les treballadores com a
conseqüència d'assetjament sexual»



Elisabet Velo: «La dona en la Llei de Relacions Laborals de 1976»



Esther Zapater/ Montserrat PI: «La dona a la Unió Europea»

Moderador/a:
13:30 h. Dinar

TARDA
15:00 h. La recerca en dret en les resolucions judicials (1)


Montserrat Iglesias: pendent títol.



María José Cuenca García: «L'aplicació de la nova circumstància agreujant de discriminació
per raó de gènere del article 22.4 del Codi Penal, incorporada per la darrera reforma del Codi
Penal del 2015»



Xavier Solá Monells: «La protecció de les dones embarassades davant de l'acomiadament:
canvis introduïts pel RDLL 6/2019»
Moderador/a:
16:30 h. Descans
17:00 h. La recerca en dret en les resolucions judicials (2)


Consuelo Ruiz de la Fuente: «La igualdad de género en la segunda instancia mercantil de
Barcelona»



Nuria Reynal: «Testimoni de la víctima en els casos de violència de gènere»



Joan Amenós: «L'informe de gènere en Dret Urbanístic: problemes processals i de contingut»



Margarita Bonet: pendent títol

Moderador/a:
18:00 h. – 19:00h. Debat

