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Per aquesta conferència, convidem investigadors/
es, professionals i usuaris a pensar en la reproduc-
ció en termes d’estratificacions, jerarquies i justícia 
reproductiva. Creiem que la justícia reproductiva és 
una perspectiva cada vegada més necessària en un 
món de creixents desigualtats i solidaritats amena-
çades.

El 22 d’agost de 2018, la prestigiosa publicació 
Nature va publicar un article escrit per un grup 
d’autors liderat per Viviane Slon del Max Planck 
Institute for Evolutionary Anthropology de Leip-

zig, Alemanya. Aquest article presentava el ge-
noma de Denny, una noia de 13 anys, trobada a 
la cova de Denisova (Rússia), filla de dos grups 
humans diferents ja extingits: un pare de Deni-
sova, de l’Est d’Euràsia, i una mare Neanderthal, 
de l’Oest d’Euràsia. Aquests descobriments con-
firmen que els esmentats grups humans es van 
moure a través d’Europa i Àsia fa 120.000 anys 
i que malgrat no convivien de forma permanent 
ni tenien moltes oportunitats de trobar-se, quan 
ho feien deuria ser habitual que tinguessin tro-
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altres en tenen pocs o cap. El cas espanyol 
és un bon exemple d’aquestes tendències, 
com mostra el treball del Grup d’Investi-
gació AFIN des de 2004 (Marre i Briggs, 
2009; Fonseca, Marre i San Román, 2015; 
Frekko, Leinaweaver i Marre, 2015; Lei-
naweaver, Marre i Frekko, 2017; Marre, 
San Román i Guerra, 2018; entre altres). 
A la dècada de 1970, Espanya tenia una 
de les taxes de fertilitat més altes del 
món, atraient famílies adoptives d’Europa 
i d’arreu del món. Contràriament, des de 
mitjan dècada de 1990, Espanya ha tingut 
una de les taxes de natalitat més baixes 
del món, va ser el segon país del món i el 
primer a Europa en nombre d’adopcions 
transnacionals el 2014 i, des de 2016, és 
el tercer del món i el primer d’Europa en 
cicles de reproducció assistida, així com 
el principal proveïdor europeu d’ovòcits. 
Aquests canvis en les últimes dècades han 
convertit Espanya en un destí mundial de 
viatges reproductius des de qualsevol part 
del món.

Per tant, tal com proposen els investi-
gadors en el camp de la justícia reproduc-
tiva (Marre i Briggs, 2009; Franklin, 2011; 
Luna i Luker, 2013; Ros i Solinger, 2017; 
veure també Smietana, Thompson i Twi-

bades sexuals, fins i tot amb resultats 
reproductius.

Com mencionen Faye Ginsburg i Ray-
na Rapp (1991), la “reproducció” és un 
concepte relliscós amb connotacions di-
verses. S’utilitza per fer referència tant 
al naixement de nens i nenes com a la 
supervivència de grups domèstics o la 
constitució de forces de treball i ideologi-
es que sustenten sistemes socials. El XI 
Congrés International AFIN se centrarà en 
diversos aspectes relacionats amb la justí-
cia reproductiva avui. Vivim en una època 
en la qual, a diferència de la de Denny, el 
significat de la biologia resulta cada vega-
da més indeterminat (Franklin, 2013). La 
reproducció esdevé progressivament més 
biomedicalitzada i inclou relacions trans-
nacionals, finances, comerç, organització 
i jerarquies socials, relacions humanes, 
morals i experiències de vida, i fins i tot 
una industrialització de la pròpia vida hu-
mana (Thompson, 2011).

En un món cada vegada mes neoliberal 
(Briggs, 2017; Inhorn, 2018), creixents 
jerarquies estratifiquen la reproducció en-
tre grups socials (Colen, 1995), alguns 
dels quals gaudeixen de diversos suports 
socials per a la reproducció, mentre que 

¿Por qué ciertas familias contratan cuidadoras/es para sus hijos e hijas?

AFIN nº 112

pág.  2



ne, 2018), sembla urgent preguntar-nos 
sobre les qüestions bàsiques inherents a 
la justícia reproductiva: Qui té el dret –in-
cloent les condicions i el suport adequats– 
de prendre les seves pròpies decisions so-
bre reproducció, incloent el tenir o no tenir 
descendència, i que aquesta creixi en un 
entorn segur? Com evidencien els estudis 
sobre justícia reproductiva, els drets i de-

cisions reproductives estan condicionats o 
influïts per les estructures socials, donat 
que algunes persones tenen més dret i 
capacitat de prendre decisions que altres, 
depenent del grup a què pertanyin. La re-
producció en algunes poblacions o grups 
humans rep més suport que en altres, i 
la càrrega del treball reproductiu recau 
en algunes dones, grups i poblacions de 
manera desproporcionada. (De Zordo i 
Marchesi, 2014 [2012]; Rudrappa, 2015; 
Twine, 2015; Puar, 2007). 

En moltes jurisdiccions occidentals 
amb baixos nivells de fertilitat, les taxes 
de fertilitat més altes entre algunes pobla-
cions immigrants són percebudes i repre-
sentades com una “amenaça” pels polítics 
conservadors, els quals les utilitzen per 
alimentar els discursos nacionalistes i xe-
nòfobs sobre el que s’ha definit com el “su-
ïcidi demogràfic” de les nacions cristianes 
europees i americanes i també per crimi-
nalitzar l’avortament (Krause i Marchesi, 
2007; Marchesi, 2012). Molts països, no 
sols a Europa i Amèrica sinó també, per 
exemple, Xina (Wahlberg, 2018), han pa-
tit, durant les darreres dues dècades, im-
portants canvis demogràfics, en particular 
una dramàtica disminució de les taxes de 

fertilitat fins a nivells de no reemplaça-
ment, la qual cosa va provocar també una 
reacció violenta contra els drets reproduc-
tius (per Europa de l’Est i Rússia, vegeu 
Rivkin-Fish, 2010; Mishtal, 2015).

En els darrers anys, en alguns països 
amb taxes de fertilitat molt baixes, s’ha 
incrementat l’activitat dels grups contra 
la interrupció voluntària de l’embaràs, els 
quals a més han estès la seva influència 
i el treball polític transnacionalment (per 
Amèrica Llatina vegeu Morgan, 2017). 
Aquest entorn polític ha produït polítiques 
que tendeixen a recompensar les famílies 
blanques i heterosexuals, mentre descui-
den o soscaven els processos de creació 
de famílies i els drets reproductius, parti-
cularment, dels migrants i de les persones 
no heterosexuals. Les persones solteres i 
no heterosexuals sovint només tenen l’op-
ció de creuar fronteres per tenir accés a 
l’adopció o a tècniques de reproducció as-
sistida prohibides localment per a ells. Les 
dones heterosexuals i les parelles també 
viatgen a través de les fronteres, no so-
lament per poder accedir a tractaments 
reproductius, sinó també per tenir accés 
a la interrupció voluntària de l’embaràs. 
De fet, les dones s’enfronten a una sèrie 
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de barreres per tal de tenir accés a aques-
ta interrupció, no sols en països amb lleis 
molt restrictives sobre l’avortament, sinó 
també en països amb lleis relativament 
lliberals, com els límits de l’edat gestaci-
onal, el temps d’espera obligatori/coun-
selling, el meticulós rebuig de l’atenció i 
l’estigma de l’avortament (Berer, 2008; 
De Zordo, Mishtal i Anton, 2017; Gerdts 
et al., 2016; Unnithan i De Zordo, 2018).
Totes aquestes barreres poden portar les 
dones a viatjar lluny de la seva residència, 
fins i tot a l’estranger, en cerca de serveis 
reproductius, tot i que només quan les 
seves circumstàncies econòmiques, entre 
altres, els permeten viatjar.

Convidem les persones que desitgin 
participar en el congrés a considerar les 
següents preguntes i/o desenvolupar-les 
des de la perspectiva de la reproducció 
estratificada i la justícia reproductiva:
-  Qui pot decidir si, quan i com tenir 

fills? Incloent-hi dones, homes, per-
sones transexuals i no binàries; per-
sones fèrtils i infèrtils; persones ho-
mosexuals, bisexuals o heterosexu-
als; persones sanes o discapacitades; 
persones solteres, famílies nuclears o 
grups de pares compartits; ciutadans 

i migrants; persones econòmicament 
privilegiades o excloses; persones 
d’algunes races, grups ètnics o orígens 
i no d’altres; éssers humans o animals 
no humans…

-  Poden/haurien de viatjar algunes per-
sones per tal de concebre o adoptar 
fills/es, o per ser pares/mares, o per 
prevenir o finalitzar embarassos no 
desitjats?

-  Tenen accés els “donants” i les ges-
tants a la informació sobre els efectes 
de la “donació” i la gestació en la seva 
salut a curt i llarg termini?

-  (Com) poden les famílies biològiques 
dels nens/es adoptats/es, i ells/es ma-
teixos/es, contactar entre si i accedir a 
la informació que els permeti de fer-ho?

-  (Com) poden les persones concebudes 
a través de “donant” o “donants” de 
gàmetes tenir accés a la informació 
d’identificació mútua i mantenir-hi una 
relació? 

-  És possible l’equilibri entre la vida la-
boral i familiar i, si no és així, podem 
ampliar l’abast dels qui hi tenen accés?

-  Poden les persones participar activa-
ment en la presa de decisions sobre 
la seva vida reproductiva, incloent-hi 

l’anticoncepció, l’embaràs, l’avorta-
ment, el part i l’adopció, així com ele-
gir el seu propi enfocament sobre la 
maternitat i/o paternitat?

- Quines noves associacions, col·lectius 
o altres canvis és possible d’imaginar 
per promoure una versió de la justí-
cia reproductiva en la qual totes les 
persones involucrades tinguin idèntics 
drets a l’hora de participar en els pro-
cessos reproductius de la manera que 
prefereixin, tenir descendència i criar-
la en un entorn segur i beneficiós, així 
com no tenir-la?
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-  Quines persones estan en desavan-
tatge respecte a la seva salut i presa 
de decisions reproductives per causa 
d’exclusions i circumstàncies estructu-
rals, i de quina manera?
Moltes d’aquestes preguntes, excep-

te les relacionades amb la biomedicalit-
zació de la reproducció, també es plan-
tejaren en el cas de Denny, mencionat 

anteriorment. La notícia del seu desco-
briment no va ressaltar el fet que va ser 
trobada a la cova Denisova, on vivia el 
grup del seu pare. Però aquesta és una 
troballa que genera més preguntes so-
bre el descobriment, molt semblants a 
aquelles amb què ens enfrontem avui en 
el context de la justícia reproductiva. Per 
exemple:
-  La mare de Denny va decidir traslla-

dar-se a viure amb el pare d’aquesta 
després del seu naixement, potser per 
proporcionar “serveis” reproductius al 
grup patern, o en algun moment an-
terior, per tal d’accedir a alguna nova 
tecnologia o recurs que mancaven al 
seu propi grup?

-  El pare de Denny la va cuidar ell sol 
durant els seus 13 anys de vida?

-  I en cas que fos així, la seva mare 
hauria acceptat de bon grat o potser a 
Denny se la va “apropiar” el seu pare 
o va ser adoptada per alguna altra fa-
mília del seu grup?

-  Si és així, hauria sabut Denny abans 
de morir, als 13 anys, qui era la seva 
mare, i en quin moment hauria cone-
gut els seus orígens?
Aquests i altres temes crítics en l’estu-

di de la justícia reproductiva estan canvi-
ant, tal com va tenir lloc en el passat, les 
característiques de les nostres societats. 
Per analitzar aquestes preguntes urgents, 
invitem els professionals de la investiga-
ció i la pràctica, activistes i usuaris finals 
a participar al XI Congrés Internacio-
nal AFIN, que se celebrarà a la ciutat de 
Granada els dies 4, 5 i 6 de setembre de 
2019. Confiem que aquest congrés serà, 
com ho ha estat en el passat, una trobada 
internacional crucial per a investigadors, 
professionals i activistes que treballen 
aquests temes, així com per a les famíli-
es. Amb aquesta finalitat, convidem tam-
bé les persones que encara no han centrat 
el seu treball en la justícia reproductiva o 
la reproducció estratificada, però treballen 
en el camp de la reproducció i creuen que 
poden proporcionar informació entorn de 
la temàtica.

Les comunicacions individuals s’orga-
nitzaran en les set àrees temàtiques se-
güents, que es programaran junt amb les 
sessions plenàries organitzades en ponèn-
cies invitades:

1. “Orígens”, Revelacions, Anonimat, 
Secrets.

2. (In)mobilitats i Fronteres.
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3. Justícia, Estratificacions i Intersec-
cions.

4. Parentiu, Solidaritats i Afinitats Queer
5. Entorns, Poblacions, Espècies, Ecolo-

gies.
6. Treballs, Intimitats, Cures.
7. Salut, Medicina, Ciència, Tecnologia.

A partir de la pàgina 10, es pot veure 
la informació per a la proposta de comu-
nicacions.
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LAURA BRIGGS
Catedràtica de la University of Massachusets 
Amherst (Estats Units), és autora del llibre How 
All Politics Became Reproductive Politics: From 
Welfare Reform to Foreclosure to Trump (2016), 
on analitza com les polítiques econòmiques, la-
borals, militars i socials neoliberals dels Estats 

Units constrenyen les opcions reproductives de les persones. En la seva 
presentació parlarà de com les polítiques neoliberals influeixen en les de-
cisions reproductives de les persones. 

KRISTEN ChENEy 
És professora titular en Infàncies i Estudis de 
Joventut a l’Institut Internacional d’Estudis 
Socials de l’Erasmus University Rotterdam 
(Holanda). Les seves investigacions giren 
entorn de les estratègies de supervivència 
de nens i nenes en circumstàncies difícils, i 
les polítiques d’intervenció humanitària a 

l’Est i al Sud d’Àfrica. És autora del llibre Crying for Our Elders: African 
Orphanhood in the Age of HIV/AIDS (2017). En la seva presentació par-
larà de la vinculació dels mercats de nens i nenes amb les desigualtats 
globals a través de la comodificació de les cures i la reproducció en els 
processos de gestació subrogada.  

  

ANINDITA MAjUMDAR
Professora titular del Departament d’Arts de 
l’Institut Indi de Tecnologies Hyderabad (Ín-
dia). Recentment ha publicat un llibre titulat 
Transnational Commercial Surrogacy and the 
(Un)Making of Kin in India (2017), fruit de la 

seva tesi doctoral sobre gestació subrogada a l’Índia. Actualment està 
desenvolupant un projecte d’investigació sobre el significat de “l’edat” en 
reproducció assistida, finançat per la Welcome Trust UK, els resultats pre-
liminars del qual es presentaran en aquest congrés. 

DIANA MARRE
Professora titular del Departament d’Antropolo-
gia de la UAB i directora del Grup d’Investigació 

i Centre AFIN (Espanya). Les seves investigacions 
vinculen l’antropologia de la infància i l’assistèn-
cia de la reproducció, relacionant diferents for-
mes reproductives com l’adopció, la reproducció 
assistida, la gestació subrogada i la reproducció 

sexual. Actualment, està realitzant una investigació que vincula les mobi-
litats íntimes amb les opcions i decisions reproductives locals/globals. En 
la seva presentació realitzarà una anàlisi de com les polítiques reproducti-
ves espanyoles incideixen en les opcions i decisions reproductives globals. 

PONeNTS CONfIRMaTS/DeS 
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jOANNA MIShTAL 
Professora titular d’Antropologia Mèdica de la 
University of Central Florida (Estats Units), es-
pecialitzada en polítiques i drets reproductius a 
la Polònia postsocialista. En les seves investiga-
cions analitza la influència de la religió catòlica 
en les polítiques i la governança reproductiva. 
És coautora, junt amb Silvia de Zordo i Lorena 

Anton, del llibre titulat A Fragmented Landscape: Abortion Governance 
and Associated Protest Logics in Postwar Europe (2016). En la seva pre-
sentació parlarà sobre la governança de l’avortament a Europa. 

 

PETRA NORDqvIST
És investigadora del Sociology and the Morgan 
Centre for Research into Everyday Lives de la 
University of Manchester (Regne Unit). En les 
seves investigacions analitza com les tecnolo-
gies reproductives, i específicament l’ús de do-
nants de gàmetes, influeixen en la vida personal 
i familiar. És investigadora principal del projecte 
“Curious Connections: The Impact of Donating 
Egg and Sperm on Donors’ Everyday Life and 

Relationships, exploring the impact of donating egg of sperm on donors in 
a UK context” finançat per l’ESRC.  

MARCIN SMIETANA
Investigador de la University of Cambridge 
(Regne Unit) i membre del Grup d’Investiga-
ció AFIN, especialitzat en processos de ges-
tació subrogada d’homes gais. És autor, junt 
amb Charis Thompson, de l’article “Making 
Families: Transnational Surrogacy, Queer 
Kinship, and Reproductive Justice”, Repro-

ductive Biomedicine & Society Online, 7 de Novembre de 2018. En la seva 
presentació parlarà de la construcció del parentiu queer. 

FRANCE WINDDANCE TWINE
Catedràtica de Sociologia de la University of Ca-
lifornia, Santa Bárbara (Estats Units) i directora 
de cinema. En les seves investigacions analitza 
les interseccions entre la raça, el gènere i la 
classe social. Una de les seves contribucions és 
el concepte d’“alfabetització racial”, entès com 
la manera en què es conceptualitza la raça, el 
racisme i l’antiracisme. És autora de Outsour-

cing the Womb: Race, Class and Gestational Surrogacy in a Global Mar-
ket (2015). En la seva presentació parlarà de les interseccionalitats en-
tre classe i raça en els processos de gestació subrogada.
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SILvIA DE ZORDO
És investigadora Ramón y Cajal a la Universi-
tat de Barcelona (Espanya). Ha realitzat diver-
ses investigacions sobre contracepció, avorta-
ment i objecció de consciència a Llatinoamèrica 
i Europa. És coautora, junt amb Joanna Mishtal 
i Lorena Anton, del llibre titulat A Fragmented 
Landscape: Abortion Governance and Associ-
ated Protest Logics in Postwar Europe (2016). 

Actualment dirigeix el projecte d’investigació “Women travelling to seek 
abortion care in Europe: the impact of barriers to legal abortion on women 
living in countries with ostensibly liberal abortion laws”, finançat per l’ERC, 
del qual en mostrarà els resultats preliminars.  

Taula Rodona 1: 

Parentescos Queer y Reproducción LGBTQ en un Mundo 
Estratificado: ¿Opciones para la Justicia Reproductiva? 

SILvIA POSOCCO 
Professora titular de la Birkbeck University of London (Regne Unit), espe-
cialista en investigacions sobre gènere, sexualitat i violència. 

LUCAS PLATERO 
Investigador postdoctoral Juan de la Cierva en el grup d’investigació AFIN-
UAB i especialista en l’estudi de les experiències familiars de les persones 
trans*.

IGNACIO PIChARDO
Professor de la Universidad Complutense de Madrid (Espanya), codirector 
del grup Diversidad e Integración, especialista en educació en la diversitat 
sexual, dones lesbianes, drets humans i famílies LGTB.

Taula Rodona 2:

Movimientos anti-derechos sexuales y reproductivos: 
estrategias en europa y más allá 

NEIL DATTA 
Secretari del Fòrum Parlamentari Europeu de Població i Desenvolupament. 

IRENE MAFFI 
Catedràtica d’Antropologia Cultural a la Université de Lausanne (Suïssa), 
amb investigacions sobre salut reproductiva, sexualitat, tecnologies mè-
diques, avortament, contracepció, relació metge-pacient i desigualtats de 
gènere i classe.

CLAUDIA MATTALUCCI
Investigadora a la Università degli Studi di Milano-Bicocca (Itàlia), experta 
en les tecnologies de l’avortament.  
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Eix temàtic 1:

“Orígens”, Revelacions, Anonimat, 
Secrets
Coordinadores: Chandra Kala Clemente Martínez 
(Universitat Autònoma de Barcelona), Aranzazu Ga-
llego Molinero (Universidad de Granada), Irene Sal-
vo Agoglia (Universidad Alberto hurtado, Xile)

A la majoria de països, la ‘reproducció amb ter-
ceres parts’ (Marre, Guerra i San Román, 2018) 
-adopció, reproducció assistida amb ‘donació’ de 
gàmetes o embrions, o subrogació-, ha estat en-
voltada de silencis, secrets i anonimats, la qual 
cosa planteja desafiaments tant biotecnològics 
com de subjectivitat i qüestions ètiques i jurídi-
ques. En el cas de les adopcions, que històrica-
ment han suposat la separació dels nens/es de les 
seves famílies d’origen, en molts casos esborrant i 
acabant la relació entre ells, els secrets van com-
portar que moltes persones adoptades busquessin 
informació sobre aquests ‘orígens’ (Howell, 2009; 
Marre, 2009). Tanmateix, està sorgint una nova i 
forta tendència cap a l’apertura en l’adopció i el 
suport a la cerca d’orígens (Howell, 2009; Yngves-
son, 2003), a mesura que les persones adoptades 
reclamen el seu dret a conèixer els seus ‘orígens’. 

 

Llegir més

Eix temàtic 2:

(In)mobilitats i Fronteres

Coordinadores: Silvia De Zordo i Giulia Zanini (Uni-
versitat de Barcelona)

Les trajectòries reproductives han implicat his-
tòricament l’encreuament de fronteres (Sethna i 
Davis, 2019). A les últimes dècades, les persones 
s’han mogut a través de les fronteres locals i na-
cionals en procura de projectes reproductius que 
no es poden desenvolupar localment a causa de la 
manca de disponibilitat de serveis mèdics o políti-
ques de suport (Gürtin e Inhorn, 2011), per acce-
dir a arranjaments reproductius específics o oferir 
els seus serveis reproductius (Krolokke, 2015). 
Al mateix temps, les persones també viatgen per 
interrompre un embaràs, fins i tot dins i des de 
països amb lleis d’avortament relativament llibe-
rals (Gerdts et al., 2016), o per tal d’accedir a la 
reducció embrionària o fetal.

Les trajectòries reproductives transfrontereres 
emergeixen de la mobilitat de les persones que 
viatgen per buscar atenció reproductiva lluny del 
lloc on viuen. 

Llegir més

XI CONGRÉS AFIN: CALL FOR PAPERS

Eix temàtic 3:

justícia, Estratificacions i Intersec-
cions
Coordinadores: Bruna Alvarez (Universitat Autòno-
ma de Barcelona), Giulia Colavolpe Severi (EhESS, 
París), Lynne McIntyre i Alicia Paramita Rebuelta 
Cho (Universitat Autònoma de Barcelona)

El treball reproductiu té rostre de dona, passa de-
sapercebut, i es fa en nom de l’amor i l’altruis-
me; a més, està estratificat segons classe i raça 
(Colen, 1986). El concepte de justícia reproduc-
tiva, articulat per primera vegada el 1994 en una 
conferència nacional del Caucus per a Dones Ne-
gres a Chicago, abasta un marc interseccional que 
vincula els drets reproductius amb la justícia soci-
al. Així, dins d’aquest marc, les polítiques repro-
ductives (Ginsburg i Rapp, 1991) i la governança 
reproductiva (Morgan i Roberts, 2012) analitzen 
les desigualtats reproductives en el món global. 
Aquesta realitat condiciona les diverses experièn-
cies que es relacionen amb la vida reproductiva; 
generant la producció de cadenes reproductives de 
cures transnacionals (Hochschild, 2001), depenent 
de les particularitats de cada context cultural. 

Llegir més
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https://afinconference2019.files.wordpress.com/2019/03/1.-origins-revelations-anonymity-secrets-span.pdf
https://afinconference2019.files.wordpress.com/2019/03/2.-immobilities-and-borders-span.pdf
https://afinconference2019.files.wordpress.com/2019/03/2.-immobilities-and-borders-span.pdf
https://afinconference2019.files.wordpress.com/2019/03/3.-justice-stratification-and-intersections-span.pdf


Eix temàtic 5:

Entorns, Poblacions, Espècies,
Ecologies
Coordinadores: Marta Mayoral (Universitat Autòno-
ma de Barcelona), Marcin Smietana, (Reproductive 
Sociology Research Group, University of Cambrid-
ge), Giulia Zanini (Universitat de Barcelona)

Recents investigacions han demostrat una impor-
tància creixent de la intersecció entre la reproduc-
ció i el medi ambient (Dow, 2016). Els i les inves-
tigadores van formular preguntes sobre com els 
feminismes contemporanis poden trobar i acollir 
les preocupacions ambientals; com les diferents 
formes de reproducció impacten en el planeta; 
com han de ser els (eco) feminismes en relació 
amb les ciències i les tecnologies; i com el paren-
tiu pot o ha d’expandir-se entre les espècies (Bas-
hford, 2014; Clarke i Haraway, 2018; Dow, 2016; 
Franklin, 2007; Friese, 2013; Merleau-Ponty, 
2018; Murphy, 2017; Tsing, 2015).

La reproducció i les relacions humanes i no hu-
manes han inspirat durant molt de temps els de-
bats sobre com gestionar i emmarcar no solament 
la existència, sinó també les ontologies recípro-
ques i les cosmologies comunes (Descola, 2005; 
Viveiros de Castro, 1998).

Llegir més

Eix temàtic 4:

Parentius, Solidaritats i Afinitats 
queer
Coordinadors: Lucas Platero  (Universitat Autònoma 
de Barcelona), Marcin Smietana (Reproductive So-
ciology Research Group, University of Cambridge)

En aquest panel, convidem a enviar resums per 
presentacions sobre reproducció o no-reproducció 
LGBTQ (lesbianes, gais, bisexuals, trans, queer…), 
així com parentius, afinitats i solidaritats queer, 
l’anàlisi dels quals pot revelar també processos 
més amplis de reproducció estratificada (Colen, 
1995), a la qual aquest congrés AFIN hi posa una 
atenció particular. Estem interessats a explorar les 
narratives i les situacions de les persones LGBTQ 
en relació amb la formació de famílies, i també les 
narratives i situacions de les persones que ajuden 
altres persones LGBTQ a formar famílies: famílies 
de naixement en adopció, donants i proveïdors de 
gàmetes, mares gestants, amics o exparelles, pro-
fessionals…

Les persones LGBTQ en algunes localitzacions 
poden haver desenvolupat una nova forma de 
“consciència reproductiva” (Berkowitz, 2007; Go-
lombok, 2015; Pralat, 2018) en la qual l’orientació 
homosexual és vista com a compatible amb 
l’orientació reproductiva...

Llegir més

Eix temàtic 6:

Treballs, Intimitats, Cures

Coordinadores: victòria Badia Giménez (Universitat 
de Barcelona), María Del Rosario Esteinou (CIESAS, 
México), Silvina Monteros Obelar (Universidad de 
Granada), María josé Rodríguez jaume (Universidad 
de Alicante)

La creació de famílies a través de la utilització de 
tècniques de reproducció assistida i altres mitjans 
revela un complex procés en la construcció del pa-
rentiu i la procreació a les societats contemporà-
nies. Aquesta complexitat implica no solament una 
diversificació de les normes, valors i experiències 
en base a les quals individus, parelles i famílies 
construeixen relacions íntimes (Esteinou, 2014), 
sinó també la creació de noves inequitats i jerar-
quies, així com el reforçament de les ja existents. 
Aquest fenomen ha estat abordat recentment des 
de diferents perspectives, una de les quals s’ha 
centrat en l’externalització/comodificació d’algunes 
de les tasques crucials per la cura i la reproduc-
ció humana (Constable, 2016), com la donació de 
gàmetes, l’adopció, la subrogació o l’ocupació de 
persones per desenvolupar tasques de cura.

El desenvolupament de nous conceptes en 
aquest camp d’investigació revela importants 
qüestions que mereixen una especial atenció. 

Llegir més
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https://afinconference2019.files.wordpress.com/2019/03/5.-environments-populations-species-ecologies-span.pdf
https://afinconference2019.files.wordpress.com/2019/03/4.-queer-kinships-solidarities-and-affinities-span.pdf
https://afinconference2019.files.wordpress.com/2019/03/6.-labors-intimacies-care-span.pdf


Eix temàtic 7:

Salut, Medicina, Ciència, 
Tecnologia
Coordinadores: Sofia Gaggiotti-Marre (hospital 
Universitario Dexeus), Paola Galbany (Universitat 
de vic – Universitat Central de Catalunya), Diana 
Guerra (IvI Barcelona), Beatriz San Román (Univer-
sitat Autònoma de Barcelona)

Les tècniques de reproducció assistida (TRA) han 
evolucionat ràpidament durant les últimes dèca-
des amb l’objectiu de millorar els resultats repro-
ductius de les parelles infèrtils. El naixement de 
Louise Brown el 1978, la primera dona al món que 
va néixer a través de la Fecundació in Vitro (FIV), 
es considera com una de les fites en la història de 
la medicina de la reproducció. Això va obrir un nou 
horitzó d’esperança a milions de parelles sense fills 
arreudel món, així com nous horitzons per la re-
cerca i els debats ètics. Quatre dècades després, 
la millora en l’àmbit de la criopreservació (Rienziet 
al., 2017), el diagnòstic genètic preimplantacional 
(Coateset al., 2017), el test prenatal, la substitució 
mitocondrial i els avenços de la genètica. Gràcies 
a això, juntament amb la globalització, l’accés a 
internet i l’oportunitat de viatjar a diversos països, 
cada dia més persones reclamen la seva oportu-
nitat per accedir a les noves tecnologies a fi de 
poder tenir descendència.  

Llegir més

Dates destacables del XI Congrés afIN

Data límit de presentació de resums: 
22 d’abril de 2019.
Envieu un resum de 300 paraules, una breu 
biografia, fent constar aquella de les set 
àrees temàtiques en la qual us voleu inclo-
ure, a l’adreça de correu electrònic c.afin@
uab.cat

Comunicació de propostes acceptades: 
13 de maig de 2019.

Inscripció anticipada (130 euros):  
del 14 de maig al 14 de juliol.

Inscripció general (150 euros):  
del 15 al 31 de juliol.

Idiomes del congrés: 
Els idiomes del congrés són el castellà i 
l’anglès. Hi haurà servei de traducció simul-
tània a les conferències i taules rodones.

Més informació:
- Jornada per a famílies i professionals
  (dissabte 7 de setembre)
- Allotjaments
- Web del congrés

Famílies LGTB+:
Del reconeixement legal
als drets efectius

Dijous 9 de maig de 2019
de 17 a 21h
Centre LGTBI de Barcelona
Carrer del Comte Borrell 22 
08015 Barcelona

Activitat gratuïta amb certificat 
d’aprofitament, adreçada a 
estudiants i professionals 
de l’àmbit del dret, la salut, 
l’educació i el treball social.

AGENDA
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https://afinconference2019.files.wordpress.com/2019/03/7.-health-medicine-science-technology-span.pdf
https://afinconference2019.wordpress.com/families-and-practitioners-workshop
https://afinconference2019.wordpress.com/accommodation
https://afinconference2019.wordpress.com


14 de febrero 2019
The neutralisation of adoption critiques. 
Transnational adoption reforms in Denmark 
2012-18
Lene Myong, Universidad de Stavanger (Noruega)

28 de febrero 2019
(Re) visitando a la madre (des) naturalizada: 
narrativas de búsquedas y contactos entre 
personas que fueron adoptadas en Chile con 
sus madres de origen
Irene Salvo Agoglia  (Fondecyt, Chile)

14 de marzo 2019
acoso y ciberacoso escolar: un análisis 
antropológico de las políticas públicas en 
Catalunya
Marta Mayoral Roca (afIN-UaB)
Victòria Badia (afIN-UaB)

3 de abril  2019  -  de 18h a 19.30h
el trabajo social y la suspensión de la patria 
potestad de los padres “peligrosos” en 
españa en la primera parte del siglo XX
Peter Anderson University of Leeds (UK)

11 de abril 2019
Pensar la dis/capacidad desde una 
perspectiva crítica: el capacitismo bajo el 
foco 
Laura Sanmiquel (UaB)

9 de mayo 2019

La construcción de la sexualidad en la infancia 
estel Malgosa (afIN-UaB)

23 de mayo 2019
Parentalidad y autonomía adolescente en 
México
Rosario Esteinou, CIESAS (México) 

13 de junio 2019  
Hacia la salud emocional en las relaciones 
íntimas
Giazú Enciso (Graduate Center New York)

EL APERITIVO DEL JUEVES 
eN LOS SeMINaRIOS afIN*

 CENTRO AFIN
Edif. B-13. c/ Vila Puig s/n. · Campus Bellaterra · Universitat Autònoma de Barcelona

(a 3 minutos andando desde la estación FGC Bellaterra)
(Ver ubicación)

Horario: 14:00 a 16:00

* Los seminarios, abiertos y gratuítos, se  organizan con el apoyo de MINECO/FEDER, EU a través del proyecto I+D: “Del control de la natalidad 
a la ansiedad demográfica: comuanicación, secreto y anonimato en las tecnologías reproductivas del siglo XXI” (CSO2015-64551-C3-1-R-1). 
También con el apoyo de:  Ajuts per a l’Organització d’Activitats en el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres
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