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JORNADA

PROGRAMA

Pensar la maternitat

27 de NOVEMBRE

La maternitat està sempre present en la vida i en la manera
de viure de les dones, des de ben petites. En la cultura i en els
models que les han marcat, la maternitat ha anat vinculada molt
directament al fet de néixer dona. I darrerament, amb l’accés a
noves tècniques mèdiques, la possibilitat de tria, elecció i forma
de maternitat-paternitat ha anat canviant acceleradament tant la
seva pràctica com plantejant nous problemes ètics.
D’una banda les condicions econòmiques i socials no faciliten
gens la maternitat ni la formació d’una família, de manera que la
taxa de naixements ha disminuït dràsticament en el nostre país i
es produeix en edats poc adaptades biològicament els processos
inherents al embaràs i part. I, d’altra banda ha aparegut un gran
desig de maternitat-paternitat per part de parelles que no poden
tenir-ne per raons diverses. Això ha portat a incrementar l’ús de
tècniques cada cop més complexes que s’han convertit en un
negoci de grans beneficis. El seu exponent màxim és la gestació
subrogada, tan polèmica, on la dinàmica mercantil es fa palesa,
sobre tot respecte als països mes desvalguts econòmicament.
Al mateix temps continua la “idealització” constant de la
maternitat que acaba prenent aspectes lírics, ben allunyats
de la realitat però que apuntalen tot un mercat de productes
que perpetuen aquesta mateixa idealització. En la qüestió de
la maternitat-paternitat semblen condensar-se doncs moltes
contradiccions que mereixen reflexió i debat.

10:00 h Presentació

Victòria Camps, presidenta de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.
10:15 a 10:45 h

La Maternitat avui: condicionants psicològics, socials,
econòmics i polítics
Maria Dolors Renau, psicòloga, escriptora i política.
10:45 a 11:15 h

Dona i mercat de treball: els canvis estructurals dels darrers anys
Josep Oliver, catedràtic emèrit d’economia aplicada (UAB).
11:15 a 11:45 h

Col·loqui

11:45 a 12:15 h

Pausa-cafè

12:15 a 12:45 h

Com es viu la maternitat
Carolina del Olmo, filòsofa i autora de ¿Dónde está mi tribu?
Maternidad y crianza en una sociedad individualista.
12:45 a 13:00 h

Col·loqui

13:00 a 14:00 h

Pausa-dinar

14:15 a 15:15 h

TAULA RODONA
•

14:15 a 14:35 h. Ser mare en primera persona

Gemma Cánovas, psicòloga clínica-psicoterapeuta, especialitzada psicologia
dones-maternitat.
•

14:35 a 14:55 h. ¿Pueden las madres ser sujeto político?

Patricia Merino, autora de Maternidad, Igualdad y Fraternidad i presidenta
de PETRA Maternidades Feministas.
•

14:55 a 15:15 h. Problemes i virtuts de l’adopció

Eva Gispert, directora i fundadora de l’Institut Família i Adopció.
15:15 a 16:00 h

Col·loqui

16:00 h

CLOENDA

