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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 curs abordarà
alguns conceptes polítics centrals des de la segona onada fins a l’actualitat (tals com l’opressió, la
política, els drets, la nació, la globalització, la violència, el fet decolonial, la identitat o la vulnerabilitat
entre d’altres), com sempre des del punt de vista de les aportacions fetes per la teoria feminista

Durada i lloc
Es realitzaran deu sessions que es portaran a terme una tarda de divendres al mes.
Inici: 19 d’octubre de 2018.
Finalització: 5 de Juliol de 2019.
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.

Més informació
Per a més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres a: con.icps@diba.cat

Inscripció
La inscripció és oberta fins el dia

20 de setembre de 2018.

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.

AFORAMENT COMPLERT
INSCRIPCIÓ TANCADA

PROGRAMA 2018 – 2019

19 d’Octubre de 2018
Autora: Simone de Beauvoir
Lectura: El segundo sexo
Ponent: Teresa López Pardina, Instituto de Investigaciones Feministas (UCM).
30 de Novembre de 2018
Autora: Kate Millet
Lectura: Política Sexual
Ponent: Jordi Mir, Universitat Pompeu Fabra.
14 de Desembre de 2018
Autora: Colectivo Librería de Mujeres de Milán
Lectura: No creas tener derechos
Ponent: Laura Mercader Amigó, Duoda (UB).
18 de Gener de 2019
Autora: Monique Wittig
Lectura: El pensamiento heterosexual
Ponent: Joana Masó, Universitat de Barcelona.
15 de Febrer de 2019
Autora: Jo Freeman
Lectura: La tiranía de la falta de estructuras
Ponent: Mariona Ferrer, Universitat Pompeu Fabra.
22 de Març de 2019
Autora: Nira Yuval-Davis
Lectura: Género y nación
Ponent: Marta Jorba, Universitat del País Vasc.
5 d’Abril de 2019
Autora: Saskia Sassen
Lectura: Contrageografías de la globalización
Ponent: Rosa Ortiz, Universitat de Barcelona i IIEDG
17 de Maig de 2019
Autora: Judith Butler
Lectura: Cuerpos aliados y lucha política
Ponent: Margot Pujal, Universitat Autònoma de Barcelona i IIEDG.
14 de Juny de 2019
Autora: María Lugones
Lectura: Colonialidad y género
Ponent: Úrsula Santa Cruz, t.i.c.t.a.c.
5 de Juliol de 2019
Autora: Rita Segato
Lectura: La guerra contra la s mujeres
Ponent: Patsilí Toledo, Grup Antígona (UAB i IIEDG).

Institut creat per un Consorci
entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Diputació de
Barcelona

Institut de Ciències Polítiques i Socials
Mallorca, 244, pral. 08008 Barcelona. Tel. 93 487 10 76. ·
http://www.icps.cat

