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Objectiu
A partir de la lectura i l’anàlisi d’una selecció d’obres i autores es realitzarà una aproximació a alguns
dels temes i debats que han estat presents en el pensament polític feminista, tant des de l’activisme
com des de l’acadèmia, aproximadament, des dels anys 90 fins a l’actualitat. Aquest curs planteja
abordar els següents debats:
El gènere i les identitats
Les interseccions i les opressions
Les (inter)depèndencies
Les condicions materials
Mirades cap al futur: l’ecofeminisme i el posthumanisme

Durada i lloc
Es realitzaran deu sessions que es portaran a terme una tarda de divendres al mes.
Inici: 25 d’octubre de 2019.
Finalització: 10 de juliol de 2020.
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 persona experta que farà una aproximació
general a la vida i el pensament de l’autor/a d’una obra seleccionada.
- Una segona part que s’obrirà amb el debat sobre el text seleccionat.

Tot el material per a les sessions estarà disponible a la web de l’ICPS.
Els materials de les sessions i les ponències seran en català o castellà.

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 del curs aquelles persones que hagin assistit al 80% o més de les
hores lectives programades.

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

Inscripció
La inscripció estarà oberta fins completar l’aforament o fins la data del seu tancament
l’11 d’ octubre de 2019.
El curs té un cost de 70 euros.
- Aquest import es retornarà únicament en el cas que la persona no sigui admesa, o si el curs quedés cancel·lat per qualsevol motiu.
- S’ofereix una reducció del 50% del preu a un màxim de cinc persones que no tinguin capacitat econòmica per a assumir-ne el cost,
prèvia motivació per escrit i adjuntant documentació acreditativa. Contactar prèviament amb: carrillogs@diba.cat

Butlleta de sol·licitud d’inscripció

PROGRAMA 2019 – 2020

Gènere i identitats
Sessió 1:
25 d’octubre de 2019

Sessió 2:
22 de novembre de 2019

Diferencias.
Etapas de un camino a través del feminismo

Masculinidad femenina

Jack Halberstam
Ponent: Miquel Missé

Teresa de Lauretis
Ponent: Sara Torres

Interseccions i opressions
Sessió 3:
20 de desembre de 2019

Sessió 4:
24 de gener de 2020

Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista/
El feminismo es para todo el mundo

Nuevas ciencias.
Feminismo cyborg y metodología de los oprimidos

bell hooks
Ponent: Anyely Marín

Chela Sandoval
Ponent: Paola Contreras

(Inter)dependències
Sessió 5:
21 de febrer de 2020

Sessió 6:
20 de març de 2020

Crítica al pensamiento amoroso

Vida precaria.
El poder del duelo y la violencia

Mari Luz Esteban
Ponent: Patricia González

Judith Butler
Ponent: Begonya Sáez

Condicions materials
Sessió 7:
17 d’abril de 2020

Sessió 8:
15 de maig de 2020

El patriarcat del salari

Feminisme per al 99%

Silvia Federici
Ponent: Sandra Ezquerra

Nancy Fraser et al.
Ponent: Lorena Garrido

Mirades cap al futur
Sessió 9:
12 de juny de 2020

Sessió 10:
10 de juliol de 2020

Feminism and the mastery of Nature

Lo posthumano

Val Plumwood
Ponent: Amaranta Herrero

Rosi Braidotti
Ponent: Teresa López Pellisa

Per circumstàncies alienes a l’organització les dates, autores, ponents i obres es podrien veure modificades.
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