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Aquest seminari proposa explorar les 
relacions entre les regulacions dels 
estats d’immigració i les actuals 
formes d’organització familiar que 
els emigrants i les seves famílies 
mantenen entre Europa i Amèrica 
Llatina. El transnacionalisme fa-
miliar té lloc a través de fronteres 
estatals regides per regulacions 
que aprofundeixen o restringeixen 
les pràctiques transnacionals. L’es-
tudi de les relacions familiars trans-
nacionals il·lumina la intersecció entre 
el micro nivell de les estratègies dels indi-
vidus i el macro nivell de les estructures na-
cionals. L’anàlisi dels vincles familiars transfron-
terers permet conèixer l’impacte de processos globals 
en l’esfera domèstica i aportar elements per a la valoració, el disseny  
i l’execució de polítiques públiques d’immigració, a partir de la presa en 
consideració de les realitats i de les perspectives de les famílies migrants.
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Amb la col·laboració de:Coordinació científica:  
Claudia Pedone, Institut d’Infància i Món Urbà (ciimu) 
i Sandra Gil Araujo, Instituto de Investigaciones Gino 
Germani. Universidad de Buenos Aires



Dimecres 21 

09.30 - 10.00   Registre de participants i lliurament de documentació
10.00 - 10.30   Inauguració de les jornades
  Xavier Bosch, Director General per a la Immigració, 

Generalitat de Catalunya
  Miquel Esteve, Comissionat d’Immigració i Interculturalitat 

de l’Ajuntament de Barcelona
  Carme Gómez Granell, Directora de l’Institut d’Infància i Món Urbà 

(ciimu)

10.30 - 11.30   Escenaris de la migració llatinoamericana:  
la vida familiar transnacional entre Europa i Amèrica Llatina

  Isabel Yepez, Centro de Estudios del Desarrollo. Universidad Católica 
de Lovaina. 

11.30 - 13.30 Taula 1
 Migracions i vida familiar entre Europa i Amèrica Llatina

  Presenta i modera la sessió: Gloria Rendón, Servei d’atenció als 
immigrants, estrangers i refugiats (saier)

  Famílies en moviment: més enllà dels estereotips  
de la paternitat i maternitat transnacional

  Francesca Lagomarsino, Dipartamento di Scienze Antropologiche 
(disa). Universidad de Génova

  Tendències, canvis i caracterització de la diàspora brasilera en 
l’última dècada. Una anàlisis a partir del cas europeu i espanyol 

  Leonardo Cavalcanti, Grup d’Estudis d’Immigració i Minories Ètniques 
(gedime). Universitat Autònoma de Barcelona

  Continuïtats i discontinuïtats en les dinàmiques i estratègies 
migratòries de les famílies transnacionals colombianes a Espanya

 María Margarita Echeverri, Pontificia Universidad Javeriana de Colombia 

17.00 - 18.30 Taula Rodona 
 Famílies llatinoamericanes a Catalunya: balanços i desafiaments 

  Xavier Bosch, Director General per a la Immigració, 
Generalitat de Catalunya

  Miquel Esteve, Comissionat d’immigració i interculturalitat 
de l’Ajuntament de Barcelona

  Flavio Carvalho, President de la Asociación de Brasileños 
en el Exterior de Cataluña

  Ursula Santa Cruz Castillo, Asociación  Q’atary Perú, Mesa Género, 
Migración y Desarrollo



Dijous 22 

9.30 - 11.30  Taula 1 
  Polítiques públiques, migració i transnacionalisme en contextos 

d’emigració i immigració 
 Presenta i modera la sessió: Blanca Garcés, Universitat Pompeu Fabra 

  Migracions, famílies i Estats: la incidència de les polítiques 
migratòries en la transnacionalització de les famílies migrants 
en el context europeu. 

  Sandra Gil Araujo, Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
Universidad de Buenos Aires

  Polítiques públiques i discursos polítics sobre migració, família, 
gènere i generació en els contextos d’immigració/emigració.  
Els cassos d’Espanya, Equador i Colòmbia. 

 Belén Agrela, Universidad de Jaén

  El vincle dels estats llatinoamericans amb les seves diàspores: 
el cas colombià 

 Anastasia Bermúdez, Observatorio Andaluz de Migraciones.  

12 - 13.30 Taula 2 
  Crisi econòmica i reconfiguracions familiars en els actuals contextos 

de migració transatlàntica
  Presenta i modera la sessió: Margarita García O’Meany 

Grupo Interdisciplinario de Investigador@s Migrantes (giim)

  Reconfiguració de les relacions de gènere a partir de les 
migracions regionals i globals: el cas bolivià 

 Tanja Bastia, University of Manchester

 Entre trens i vols: la migració hondurenya contemporània
 Ninna Sorensen, Danish Institute for International Studies

  Tramant futurs. Estratègies migratòries de famílies dominicanes 
i brasileres cap a Espanya en un context de crisi global

  Claudia Pedone, Institut d’Infància i Món Urbà (ciimu)

13.30   Conclusions 
  a càrrec de Claudia Pedone, Sandra Gil Araujo, Margarita Echeverri 

i Belén Agrela, equip d’investigació del Projecte I+D: 
“Políticas migratorias, transnacionalismo familiar y estratificación 
cívica. Las migraciones latinoamericanas hacia España”

  Clausura: Irma Rognoni, Regidora de Família, Infància, Usos del Temps 
i Discapacitats de l’Ajuntament de Barcelona i Presidenta del ciimu.
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