
9.00h Inscripcions 

9.30h Presentació  

Marta Otero (vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement de la 
UVic)  

Pilar Godayol (coordinadora del grup de recerca Estudis de gènere: traducció, 
literatura, història i comunicació, UVic) 

Gerard Coll-Planas (coordinador del Simposi, UVic) 

10.00h Els mandats parentals de gènere 

María Jesús Izquierdo (UAB) 

Presenta: Gerard Coll-Planas 

11.00h Pausa cafè 

11.30h Taula rodona: El canvi des de la biologia, l’ètica i el dret   

Julita Oliveras (UVic): el paper de la biociència  

Marta Roca i Escoda (Université de Lausanne): la gestació subrogada 

Noelia Igareda (UAB): l’evolució jurídica 

Amb la intervenció de María Jesús Izquierdo 

Coordina: Marta Otero 

13.15h Pausa per dinar 

15.15h Taking Queer Theory Home to Meet The Parents  

Pam Alldred (Brunel University)  

Presenta: Francesca Bartrina 

16.15h Pausa cafè 

16.30h Taula rodona: Continuïtats i ruptures en la representació de la m aternitat   

Caterina Riba (UVic): literatura 

Ana M. Palomo (UVic): art 

Eva Espasa (UVic): cinema 

Coordina: Montse Casas (UVic) 

18.00-
18.45h 

La maternitat des d’una mirada històrica . 

Conferència de cloenda a càrrec de Carme Sanmartí (UVic) 
 

I SIMPOSI INTERNACIONAL 

 

LA CONSTRUCCIÓ SOCIAL DE LA MATERNITAT 
I LA PATERNITAT 
Cultura, ciència i ètica  
La construcció social de la maternitat i la paternitat és clau en la definició i 
naturalització dels rols de gènere, ja que és en la reproducció on la diferència 
sexual apareix com a més irreductible. Partint de les accions que només poden 
desenvolupar dones (gestar, donar a llum i alletar) s’atribueixen socialment una 
sèrie de significats i tasques que van més enllà d’allò biològic: distribuint de forma 
desigual la cura i el treball remunerat, i establint diferents tipus de vincle amb 
filles i fills.   
 
Aquestes bases, però, es troben en un procés de canvi que genera noves 
tensions, oportunitats i interrogants. En aquest context de transformació, l’objectiu
principal del Simposi és entendre i debatre, des d’una mirada interdisciplinar, el 
complex i ambivalent procés de redefinició de la maternitat i la paternitat. 
 
Ponents  (per ordre d'intervenció): 
 

-María Jesús Izquierdo, doctora en Sociologia i professora de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). 

-Julita Oliveras, doctora en Ciències Biològiques per la Universitat Politècnica de 
Catalunya i professora de la UVic. 

-Marta Roca i Escoda, doctora en Sociologia per la Université de Genève i 
professora  de la Université de Lausanne. 

-Noelia Igareda, doctora en Dret per la UAB i professora a la UAB i a la UVic. 

-Pam Alldred, doctora en Psicologia i senior lecturer a Brunel University. 

-Caterina Riba, doctora en Literatura per la UVic i Màster en Literatura 
Comparada per París IV-Sorbona.  

-Ana M. Palomo, llicenciada en Història de l'Art per la UB, professora de la UVic i 
comissària d'exposicions. 

-Eva Espasa, doctora en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona (UB) i 
professora a la UVic. 

-Carme Sanmartí, doctora en Història Contemporània per la UB i professora a la 
UVic. 



 

I SIMPOSI INTERNACIONAL 

LA CONSTRUCCIÓ SOCIAL 
DE LA MATERNITAT I LA 
PATERNITAT.  
Cultura, ciència i ètica.   
Dijous, 25 d’octubre de 2012 

 

I INTERNATIONAL SYMPOSIUM  

THE SOCIAL CONSTRUCTION  
OF MOTHERHOOD AND 
FATHERHOOD.  
Culture, science and ethics.   

Thursday, 25 October 2012 

 

Sala Segimon Serrallonga 
Carrer Perot Rocaguinarda, 17 
08500 Vic. Barcelona 
Tel. 938 861 222 
Fax 938 891 063 
www.uvic.cat 
 

Per a més informació i inscripcions:  

angela.albarracin@uvic.cat 
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