
 

CONVOCATÒRIA D’ARTICLES  

En el món contemporani els medicaments ocupen un lloc central, tant 

en les agendes governamentals i internacionals, com en la gestió diària 

de processos de salut, malaltia, atenció i participació. Organitzacions 

governamentals i no governamentals han identificat amplis grups de 

població pels quals l'accés als medicaments essencials es veu fortament 

limitat per diferents motius econòmics, polítics i culturals; destaquen les 

clàusules de propietat intel·lectual i les desigualtats socioeconòmiques i 

de gènere. Cada vegada hi ha més evidències que els determinants 

socials de la salut expliquen la major part de les iniquitats sanitàries, 

entre les quals també es troba l'accés i l’ús de medicaments. En aquest 

àmbit, la perspectiva sociocultural assenyala que els medicaments són 

objecte i símbol alhora; de manera que tota la cadena de producció, 

distribució, venda, prescripció, ús i consum de medicaments està 

condicionada per les dues dimensions, la material i la simbòlica. El 

conjunt de totes aquestes qüestions ens conviden a reflexionar sobre 



els dilemes i reptes contemporanis que suposa l'ús de medicaments en 

el món globalitzat. 

Per tot això, el Medical Anthropology Research Center (MARC) de la 

Universitat Rovira i Virgili (URV) i Farmacèutics Mundi, amb la 

col·laboració del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social 

(DAFITS) obren convocatòria per al II Col·loqui MARC “Medicines and 

Culture”, com una trobada orientada a debatre sobre els aspectes 

relacionats amb medicaments i cultura, per entendre processos 

contemporanis sobre les dificultats en l'accés equitatiu a medicaments i, 

per tant, a la salut. 

Animem a investigadors i investigadores de diferents disciplines que 

treballen sobre els processos de salut/malaltia/atenció, grups 

d'usuaris/es, persones del context farmacològic i camps afins a 

presentar comunicacions que tractin les relacions entre medicaments i 

cultura en el seu sentit més ampli i que contribueixin a generar 

coneixement sobre les relacions entre els fàrmacs i el comportament 

humà, i per tant sociocultural. 

 

 

 

 

 



Amb l'objectiu de dibuixar una estructura provisional del Col·loqui, 

proposem sis grans blocs temàtics: 

1. La història de la relació medicament-cultura, l'apropiació dels 

fàrmacs i el seu procés d’hegemonització des de l’hipocratismo fins a 

l’actualitat. 

2. Els determinants i conseqüències socioculturals de l'accés a 

medicaments, considerant el cicle sencer del medicament (des de la 

producció fins al consum). 

3. Les relacions de gènere com a factor condicionant i/o diferencial per 

a l'accés a medicaments i, per tant, a la salut. 

4. Activisme i Medicaments: El paper de les ONG, la societat civil i els 

moviments socials per a l'agenda de l'accés als medicaments essencials 

com a dret humà elemental. 

5. El paper de la legislació i la propietat intel·lectual: els convenis de 

lliure comerç, les patents, medicaments genèrics i l'economia política 

dels medicaments. 

6. Bioètica i investigació farmacològica: experimentació, ús responsable 

dels medicaments, protocols d'investigació amb humans i animals. 

 

 

 

 



Algunes preguntes d'interès per al Col·loqui són: 

• ¿Com influeixen les normes de propietat intel·lectual en el 

maneig dels medicaments? 

• Medicaments genèrics: ¿Que significa la seva aparició al mercat, i 

per a qui? 

• Com es pot millorar l'accés als medicaments? Quant d'això té a 

veure amb condicionants socioculturals de l'accés? 

• Com condicionen les desigualtats de gènere a l'accés als 

medicaments -considerant el cicle sencer del medicament, des de 

la producció fins al consum? 

• Com s'organitzen els usuaris i les usuàries ? Quins discursos, 

pràctiques i experiències contrahegemòniques existeixen en l'ús 

de medicaments? 

• Quins nous tipus de sentits morals entren en joc en la demanda a 

favor de l'accés als medicaments? 

 

La convocatòria està oberta a resums per comunicació oral, mostres de 

fotografia, composicions audiovisuals i pòsters. També seran valorades 

altres propostes d'exposició així com la impartició de tallers. Si la 

proposta resulta del vostre interès escriviu si us plau a  

pharmaandculture@gmail.com. 

 

 



 

ENVIAMENT DE RESUMS 

Resum: 

Extensió màxima: 300 paraules. 

Format: Garamond 12, paràgraf 1,5. Marges: 2,5 

Format de Arxiu: PDF 

Idiomes: català, castellà, anglès, francès, portuguès, alemany, italià 

Dades a incloure: (1) tipus de proposta (comunicació oral, fotogràfica, 

audiovisual, taller, altra) (2) títol de la proposta, (3) nom(s) d'autoria i del 

grup de recerca o organització de pertinença (si procedeix), (4) telèfon 

de contacte, (5) correu electrònic de contacte (en el cas que es tracti 

d'autoria múltiple, indicar totes les direccions) i (6) adreça postal de 

referència. 

Després del resum, us demanem incloure també una breu nota 

curricular amb una ressenya sobre la seva afiliació institucional i 

interessos de recerca i/o activisme (si escau). (Màxim 100 paraules) 

 

 

 

 



 

Mode d'enviament de resums: 

Els resums s'hauran d'enviar a l'adreça  

pharmaandculture@gmail.com 

abans del dia 23 maig 2016. 
Data de resposta (acceptació de propostes): 30 maig 2016. 

Per raons d'espai hi haurà un nombre màxim de ponències acceptades, 

tot i que hi ha la possibilitat d'assistir com a oient amb certificat 

d'assistència. 

Segons els formats rebuts i acceptats de participació es realitzarà 

l'organització final del programa. 

Una vegada conclòs el Col·loqui, s'editarà una publicació per a la 

col·lecció d'e-books d'Antropologia Mèdica de Publicacions URV amb 

una selecció dels treballs presentats. 


