I Jornades del Centre
d’Estudis de Gènere UPF
Dimecres, 9 de març de 2016 - De 9:30 a 15:00 hs.
Sala de graus Albert Calsamiglia (Roger de Llúria) - Campus de la Ciutadella
9:30-9:45
9:45-10:45

10:45-10:55
10:55-11:45

11:45-11:55
11:55-12:10
12:10-12:50

12:10-13:00

14:00-15:00

Presentació
Incorporació de la perspectiva de gènere a la recerca
Rosa Cerarols (Humanitats): Dones, gènere i feminisme en la
investigació històrica
Eva Gómez Colell (Comunicació): La producció de la informació
esportiva en femení
Sandra Montón Subias (Humanitats): Feminismo, Arqueología y
Academia
Carreres polítiques, carreres laborals
Tània Verge Mestre (Polítiques): Gendered political capital resources:
The case of party office
Rosa Ferrer (Economia i Empresa): Gender Gaps in Performance:
Evidence from Young Lawyers
M. José González (Polítiques): Estereotips, prejudicis i discriminació:
trajectòries laborals de dones
Debat
Relacions íntimes
Mariona Llobet (Dret): ¿Dónde ejercer la prostitución?
Contradicciones de lege lata y desaciertos de lege ferenda
Cristina Sobrino Garcés (Polítiques): Prostitució de carrer i
(in)seguretat ciutadana
Ana Tur (Economia): Unemployment and Intimate-partner Violence:
A Gender-Identity Approach
Luize Ratniece (Polítiques): La revolución incompleta: Un análisis de
las primeras experiencias sexuales de los españoles
Maria-Jose Masanet i Pilar Medina-Bravo (Comunicació): Els perills
del mite romàntic: utilitat de la ficció seriada per a detectar i treballar
amb adolescents en la prevenció de relacions abusives.
Debat
Pausa
Bretxa de gènere en salut
Libertad González (Economia i Empresa): Sex selection and health at
birth among Indian immigrants
Treball infantil, treball de les dones
Enriqueta Camps (Economia i Empresa): En biaix de gènere i el treball
infantil des de una perspectiva internacional comparada: Espanya,
América Llatina i els països en vies de desenvolupament en el llarg
termini
Sexualitat
Rafael Ventura (Comunicació): ¿Cómo se investiga la
heteronormatividad en la comunicación?
Vanessa Soria Ortega (CQUID i UB -MIDE): Estereotips, creences i
actituds en relació a gènere i homosexualitat
Debat i cloenda
Taula rodona: Sí que podem? Les dones al món acadèmic / Yes, We
Can? Women in Academia (M. José González, Tània Verge, un/a
representant del “Gender & Science Reading Club” de la UPF i Aurelio
Ruiz).

* Les presentacions es faran en català, castellà, anglès.

