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Objectiu
Aquest Curs de lectures de teoria política feminista es construeix al voltant de la pregunta
“què és el gènere” i com ha mutat aquest concepte; una categoria que ha estat fonamental
per al pensament feminista occidental, i que actualment és motiu de confusió i controvèrsia.
A partir de la lectura i l’anàlisi d’una selecció de textos, es treballarà la temàtica i ens
preguntarem sobre com ha utilitzat la categoria “Gènere” cadascuna de les autores
referents que us proposem.
Conèixer el recorregut històric ens ajudarà a pensar el present.

Línia de treball Gènere i Política
Institut de Ciències Polítiques i Socials

Institut de Ciències Polítiques i Socials
Adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona

Amb el suport de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat (Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social)

Durada i lloc
Es realitzaran deu sessions que es portaran a terme una tarda de dimecres al mes.
Inici: 6 d’Octubre de 2021.
Finalització: 6 de Juliol de 2022.
Format mixt: Les tres primeres sessions es realitzaran exclusivament de forma virtual (Zoom), i a
partir de Gener, si és possible, passarem a presencial (Espai Francesca Bonnemaison, a Barcelona),
tot i que el Curs es podrà acabar en qualsevol cas de forma virtual. La possibilitat de trasllat a la
presencialitat i l’espai escollit per fer-ho queden subjectes als indicadors de la pandèmia.

Metodologia
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 tractarà
la temàtica a partir de la vida i obra de l’autora seleccionada. I una segona part de debat sobre el
text seleccionat.
Tot el material per a les sessions estarà disponible a la web de l’ICPS.
Els materials principals 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
En cas de requerir certificació d’assistència, es demanarà un breu comentari referit al contingut del
Curs, que es recomana seguir en directe però que l’alumnat podrà recuperar en diferit.

Inscripció
La inscripció estarà oberta fins completar l’aforament o fins el 6 d’Octubre de 2021, dia en què
començarà el Curs.
El curs té un cost de 75 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.
En cas de no accedir al curs per motius econòmics, està prevista la reducció del preu de la matrícula al 50% en cas de persones que
no superen els llindars de renda que utilitza l’Agaur. En cas de voler sol·licitar tal reducció, en el moment de fer la inscripció cal
escriure a la coordinadora del Curs exposant que es demana reducció de preu, explicitant la renda familiar i enviant la documentació
oficial que permeti la comprovació. En cas de superar les cinc persones complint aquest requisit, s’atorgaria la rebaixa de preu a les
cinc persones amb documentació aportada i amb menor ingrés de renda familiar.

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

INSCRIU-TE AQUÍ

PROGRAMA

6 d’Octubre

Repàs històric del concepte.
Text: Género: debates feministas en torno a una categoría (2000)

A càrrec de: Maria José Guerra Palmero

3 de Novembre

Simone de Beauvoir.
Text: El segundo sexo (1949)

A càrrec de: Cristina Sanchez Muñoz

1 de desembre

Kate Millet.

Text: Política sexual (1970)

A càrrec de: Rosa Cobo

12 de Gener

Gayle Rubin.
Text: El tráfico de mujeres. Notas sobre la Economía Política del sexo (1975) /
Reflexionant sobre el sexe: notes per a una teoria radical de la sexualitat (1984)

A càrrec de: Míriam Solá

2 de Febrer

Joan W. Scott.
Text: El gènere: una categoria útil (1986).

A càrrec de: Susanna Tavera

2 de Març

Teresa de Lauretis.
Text: Technologies of Gender (1987) / Diferencias. (2000)

A càrrec de: Sara Torres

6 d’Abril

Judith Butler.
Text: El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad (1999).

A càrrec de: Patricia Soley-Beltràn

4 de Maig

Celia Amorós.
Text: La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias… para las luchas de las mujeres. (2005).

A càrrec de: Ana de Miguel

8 de Juny

... i l’explosió del gènere.
Text: Dibuixant el Gènere. (2013).

A càrrec de: Gerard Coll-Planas

6 de Juliol

Temps de debat. Què en fem del Gènere.
Facilitat per Maria Freixanet i Gemma Altell

Nota:
Exclusivament per circumstàncies alienes a l’organització, les dates, autores, ponents i obres es podrien
veure modificades.
En el cas que els indicadors de la pandèmia impedeixin la presencialitat, les sessions continuarien fent-se
virtualment.
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