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 Objectiu 

 A través de la lectura i l'anàlisi de les obres d'una selecció d'autores es realitzarà una aproximació a les 

idees i els debats més importants que conformen el pensament polític feminista. Aquest cur abordarà, 

des de la literatura i des del pensament polític els següents temes cabdals per al feminisme: el cos, 

l’àmbit privat, la violència, la identitat i els treballs.   

 

 Ens endinsarem en cada tema primer des d’un text literari i després des d’un text pròpiament d’assaig de 

pensament polític. 

 

 Durada i lloc 

 Es realitzaran deu sessions que es portaran a terme una tarda de divendres al mes.  

 Inici: 7 d’Octubre de 2016.  

 Finalització: 7 de Juliol de 2017.  

 Les sessions es realitzaran a l’Espai Francesca Bonnemaison, Carrer Sant Pere més Baix 7, 08003 

Barcelona. 

 

 Metodologia de les sessions 

 Les sessions s’iniciaran a les 18.00h i tindran una durada d’una hora i mitja.  

 Constaran de  dues parts:  

  Una primera part d’exposició a càrrec d’una ponent experta que farà una aproximació general  

  a la vida i el pensament de l’autora d’una obra seleccionada (45 min),. 

  Una segona part que s’obrirà amb el debat sobre el text seleccionat (45 min). 

 Tot el material per a les sessions estarà disponible, per als i les alumnes, al web de l’ICPS.  

 

 A qui s’adreça 

 A totes les persones que tenen interès en el pensament polític feminista, tant aquelles que s’hi apropen 

per motivació personal com les que es troben especialitzant-se acadèmica o professionalment en aquest 

àmbit.  

 

 Assistència i reconeixement acadèmic 

 Rebran un certificat d’assistència al curs aquelles persones que hagin assistit al vuitanta per cent o més 

de les hores lectives programades.  

 S’està tramitant el reconeixement de crèdits acadèmics de la UAB per a l’actual edició 

 

 Més informació 

 Per a més informació poseu-vos en contacte amb Maria de la Fuente fuentevm@diba.cat 

 Inscripció 

 La inscripció és oberta fins el dia 21 de setembre de 2016. 
  La inscripció es donarà per formalitzada un cop fet el pagament corresponent. 

  El curs té un cost de 65 euros. 
     * S’ofereix una reducció del 50% del cost a un màxim de cinc persones que no tinguin capacitat econòmica per a assumir-ne el cost,                                                                                  

prèvia motivació per escrit i certificació en entrevista. 
    * Aquest import es retornarà únicament en el cas que l’alumne a alumna no sigui admesa, o si el curs quedés cancel·lat per qualsevol motiu. 

 

INSCRIPCIÓ TANCADA 
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 El cos 

Sessió 1:  

7 d’Octubre de 2016 

Virgina Woolf 
Orlando. 

Ponent: Silvia López 

 

Sessió 2:  

11 de Novembre de 2016 

Emma Goldman 
Viviendo mi vida 

Ponent: Maribel Cárdenas 

 

 

L’àmbit privat 

Sessió 3:  

16 de Desembre de 2016 

Fatima Mernissi 
Sueños en el umbral 

Ponent: Samara de las Heras 

 

Sessió 4:  

13 de Gener de 2017 

Carole Pateman 
Críticas feministas a la dicotomía público/privado 

Ponent: Gemma Nicolás 

 

 

La violència 

Sessió 5: 

17 de Febrer de 2017 

Anònima 
Una mujer en Berlín  

Ponent: Anna Montané Forasté 

 

Sessió 6: 

24 de Març de 2017 

Marcela Lagarde 
El feminicidio, delito contra la humanidad 

Ponent: Isabel Muntané 

 

 

La identitat 

Sessió 7:  

21 d’Abril de 2017 

Maria Mercè Marçal 
Llengua abolida  

Ponent: Maria Rodó 

 

Sessió 8:  

12 de Maig de 2017 

Rosi Braidotti 
Sujetos nómades 

Ponent: A. Lorena Fuster 

 

 

Els treballs 

Sessió 9: 

9 de Juny de 2017 

Emilia Pardo Bazán 
Las cigarreras 

Ponent: Sara Moreno 

 

 Sessió 10:  

7 de Juliol de 2017 

Lourdes Beneria 
Género, desarrollo y globalización 

Ponent: Carmen Sarasúa 

Conferència final a càrrec de Lourdes Beneria 
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