
 

 

Violència contra les dones i polítiques socials neoliberals en 

els circuits transnacionals de crim, sexe i drogues 

 

Els dies 14, 19 i 28 de Maig – 2014 

Edifici Sa Riera (UIB – Palma) 

C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2 

 

 

En aquest seminari, organitzat per la OCDS, el grup de recerca Desigualtats, 

gènere i polítiques públiques i l’Ateneu Pere Mascaró, tractarem com els circuits 

transnacionals de crim i drogues estan aguditzant la violència contra les dones 

en el context d’un capitalisme global que promou polítiques neoliberals que 

contribueixen a reconfigurar el conflicte de gènere. En una primera sessió 

s’abordarà una visió panoràmica sobre els interrogants envers la injustícia de 



gènere que planteja el capitalisme global, a càrrec de Maria Antònia Carbonero i 

Marinez De Oliveira Xavier (UIB), a continuació Elizabeth Bernstein  (Columbia 

University) exposarà com les polítiques antitràfic de dones a USA reflexen una 

estranya aliança entre el feminisme i l’activisme evangèlic per promoure un 

paradigma carcerari de la justícia de gènere  i un humanitarisme militaritzat. 

 

En la segona sessió Lluís Ballester Brage i Rosario Pozo (UIB)  tractaran de les 

polítiques socials i el tràfic de dones en l’estat espanyol i Maria Magdalena 

Alomar i Xisca Plasencia, treballadores socials a Casal Petit,  presentaran un 

estudi sobre tràfic, tracta i prostitució, basat en entrevistes a dones immigrants 

subsaharianes a Mallorca. A la darrera sessió Gema Santamaría (New School for 

Social Research) presentarà les noves modalitats de violència contra les 

dones  en els circuits de la droga en els casos de Mèxic i Centroamérica. El 

seminari finalitzarà amb el visionat i debat del documental “De nadie” sobre la 

temàtica. 

 

Programa 

 

Dimecres 14 de maig   

17:00-18:15h Sessió introductòria. “Informalidad, clientelismo y violencia contra 

las mujeres en el capitalismo global”. Maria Antònia Carbonero i Marinêz de 

Oliveira (UIB) 

18:15-18:30h  Descans 

18:30-20:30h “Carceral politics as gender justice? Neoliberal circuits of crime, 

sex, and rights”. E. Bernstein (Columbia University) 

 

Dilluns 19 de maig  

17:00-19:00h “Polítiques socials i tràfic de dones a Espanya”. Lluis Ballester 

Brage i Rosario Pozo (UIB) 

19:00-19:15h Descans 

19:15-21:00h “Histories de tràfic, trata i prostitució”. Resultats del treball i 

documental. Maria Magdalena Alomar Real i Xisca Plasencia Venys. Casal Petit 



 

Dimecres 28 de maig  

17:00-19:00h “Nuevas modalidades de violencia en contra de las mujeres:  los 

casos de México y Centroamérica (I)”.  

Gema Santamaría (New School for Social Research) 

19:00-19:15h Descans 

19:15-21:00h Documental i debat. Pel·lícula “De Nadie” (2005), de Tim 

Dirdamal. Presentació a càrrec de Gema Santamaría. 

 

 

Organitza: Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) i 

Grup de recerca Desigualtats, Gènere i Polítiques Públiques (DGIPP) 

Col·labora: Ateneu Pere Mascaró 

Idiomes: Anglès (traduït), Català i Castellà 

Duració: 12 hores 

Més informació i consultes: http://desigualtats.uib.cat/ 

 

 


