DONES i DRETS
La Dra. Francesc Puigpelat, degana aleshores de la Facultat de Dret amb motiu de la celebració
del dia internacional de la dona de l’ any 2002 va impulsar la creació d’ un grup “Dones i
Drets” constituït per professores que tenien dins dels seus àmbits de recerca el tema de
gènere. Al mateix es van organitzar unes Jornades “Dones i Drets” com un espai de reflexió
acadèmica, de debat entre les diferents àrees de coneixement que tenia com a punt d’ inflexió
la perspectiva de gènere en els estudis que s’ impartien a la nostra Facultat. Simultàniament
es va crear un Grup UAB amb el mateix nom “Dones i Drets”. Els seus objectius inicials eren:
promoure l’ ensenyament no sexista del Dret, desenvolupar els drets de les dones, aprofundir
en els drets de les dones mitjançant la recerca i col·laborar amb projectes i activitats conjuntes
sobre aquest tema.
La idea va comptar amb el recolzament per part del professorat i l’ èxit obtingut va contribuir a
dues edicions més “Dona immigrant i drets” (2003) i “Dona i violència” (2004) amb la
publicació de dos monografies que recullen les ponències dels i de les participants. Les
edicions dels anys següents van ser coordinades per el Grup Antígona un referent en els
estudis de gènere en l’ àmbit acadèmic i professional.
L’ any 2012 es van celebrar el 10 anys amb unes Jornades que van aportar una visió positiva a
tots els treballs que des d’ aleshores s’ havien realitzat i les tesis doctorals defensades que
havien tingut com a tema directe o indirecte la perspectiva de gènere (s) des de la recerca en l’
àmbit jurídic. Un cop més, el professorat de les diferents unitats experts en els temes, van
presentar les seves recerques i van plantejar temes pel debat. Durant tres dies (13-15 de març)
els mateixos objectius conjunts per la qualitat i l’ excel·lència van coincidir en la perspectiva de
gènere(s) des de la interdisciplinarietat més autèntica.
L’ Associació Amics de la UAB va premiar a “Dones i Drets” en la sessió del da 16 d’ octubre de
2014 i a la seva directora d’ aleshores, la Dra. Francesca Puigpelat.
Actualment el Grup “Dones i Drets” ha ampliat el nombre dels seus membres i treballa amb
una línia específica de recerca puntual en gènere(s) amb independència de la que segueix
cadascun dels integrants dins de la seva àrea de coneixement. Es tracta de professorat (28) de
diferents categories acadèmiques (CU, TU, Agregats, Agregats Interins, Lectors, Investigadors

FPI, Associats) de totes les àrees de la Facultat de Dret que treballen dins del seu curricula un
tema de gènere (s). La Directora és la Dra. Maria Jesús Espuny Tomás.
Com a activitat per el primer semestre del proper curs 2017-2018 s’ ha preparat una Jornada
interdisciplinària de Treball i Formació el dia 19 d' octubre junt amb l' OQD Formació, ICE i l'
Observatori de la Igualtat sobre: Com expliquem Dret amb perspectiva de gènere (s)?
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Dret Administratiu
GIFREU FONT, Judith
IGLESIAS LUCÍA, Montserrat
Dret Civil
GETE-ALONSO y CALERA, Maria del Carmen
SOLÉ RESINA, Judith
Dret Constitucional
CAPODIFERRO CUBERO, Daniel
Filosofia del Dret
BODELON GONZÁLEZ, Encarna
GARRIDO JIMÉNEZ, Lorena
IGAREDA GONZÁLEZ, Noelia
Dret Financer i Tributari
FERNANDEZ AMOR, José Antonio
FERNANDEZ CABALLERO, Zuley
SÁNCHEZ HUETE, Miguel Ángel
Història del Dret i de les Institucions
CAÑABATE PÉREZ, Josep
ESPUNY TOMÁS, Maria Jesús
PAZ TORRES, Olga
VALLÉS MUÑÍO, Daniel
Dret Internacional Públic
ZAPATER DUQUE, Esther
Dret Penal
BONET ESTEVA, Margarita
CUENCA GARCÍA, María José
Dret Processal
LIBANO BERISTAIN, Arantza
NAVARRO VILLANUEVA, Maria Carmen

REYNAL QUEROL, Núria
Dret Romà
TORT-MARTORELL LLABRÉS, Carmen
Dret del Treball i de la Seguretat Social
ESTEBAN LEGARRETA, Ricard
GALA DURÁN, Carolina
GUTIERREZ COLOMINAS, David
PASTOR MARTÍNEZ, Albert
SOLÀ MONELLS, Xavier
YSÁS MOLINERO, Helena

