
 

 
SEMINARI D’INVESTIGACIÓ 

 

 
Discriminació racial i contra les dones en el constitucionalisme. 
Debats des de la perspectiva interdisciplinària 
 

PRESENTACIÓ 

 
Aquest seminari s'emmarca en el Projecte d’Investigació Emergent, Género y 
Raza: Las subjetividades omitidas en el constitucionalismo (GV/2017/168) i 
(GRE 16-16), adscrit a l’Institut Universitari d’Investigació d'Estudis de Gènere 
(IUIEG) de la Universitat d'Alacant. Els objectius d’aquest són conèixer, 
dialogar i reflexionar, des de perspectives interdisciplinaris, sobre els conceptes 
de raça i gènere i els desafiaments que aquestes categories plantegen al dret. 
Especialment, les qüestions de desigualtat que històricament vénen posant en 
qüestió l'estat constitucional i democràtic de dret. 
 

PARTICIPANTS 

 
Dirigit a: alumnat del programa de Doctorat en Dret, en Gènere, en Sociologia, 
Grup de Joves Investigadors de la UA; alumnat de la Facultat de Dret; Facultat 
de Filosofia i Lletres de la UA; alumnat de Sociologia i totes aquelles persones 
interessades en la temàtica del seminari proposat. 
 

DIMARTS 20 MARÇ 2018 

 
10:45-11:00 h. Sessió inaugural: Josefina Bueno Alonso, directora general 
d'Universitat, Investigació i Ciència de la Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. 
 
11:00-11:15 h. Presentació del Projecte d’Investigació Género y Raza: Las 
subjetividades omitidas en el constitucionalismo (GV/2017/168) (GRE 16-16). 
Nilda Garay Montañez, investigadora principal. Àrea de Dret Constitucional. 
Universitat d'Alacant. 
 
Modera/Presenta: María Ángeles Llorca Tonda. Àrea de Filologia Francesa. 
Universitat d'Alacant. 
 
11:15-12:15 h. Ponència: Discriminación interseccional contra las mujeres que 
no pertenecen a los grupos dominantes. Tania Sordo Ruz. Doctora en Estudis 
Interdisciplinaris de Gènere, jurista i investigadora en drets humans, 
feminismes i interseccionalitat. 
 
12:15-13:00 h. Intervenció: Moreno, aceituno, membrillo cocho, negro, negra, 
horros y esclavos. Sobre los orígenes i evolución jurídica de la discriminación 
por razón de color y sexo. Magdalena Martínez Almira. Àrea d'Història del Dret. 
Universitat d'Alacant. 



 
13:00-13:15 h. Intervenció: Crítica al constitucionalismo hegemónico. 
Cuestiones conceptuales. Nilda Garay Montañez, Àrea de Dret Constitucional. 
Universitat d'Alacant.  
 
13:15-13:30 h. Intervenció: Género y raza en la historia del constitucionalismo 
estadounidense: Las naciones iroquesas entre la fundación del Estado 
constitucional y el sufragismo. David Bell Kruse. Àrea de Filologia Anglesa. 
Universitat d'Alacant. 
 
13:30-14:00 h. Debat. 
 

INFORMACIÓ GENERAL 

 
Lloc de realització: sala de Juntes de la Facultat de Dret. 
 
Certificat d'assistència de l’IUIEG. 
 
Assistència prèvia inscripció a través de formulari. 
 
Més informació en: https://ieg.ua.es/ 
 
Entrada limitada a l'aforament de l'aula. 
 
Directora Acadèmica: Nilda Garay Montañez 
Secretari Acadèmic: David Bell Kruse 
Comitè Organitzador: 
David Benjamin Bell Kruse 
Nilda Garay Montañez  
María de los Ángeles Llorca Tonda 
Mª Magdalena Martínez Almira  
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