
L’Escola d’Estiu CIEMEN
Un dels grans objectius del CIEMEN és la difusió de 
coneixement a favor d’una comprensió més global dels 
drets col·lectius dels pobles. L’entitat aposta per tres vies per
a fer-ho: els mitjans de comunicació -amb el diari digital 
Nationalia com a recurs principal-, les conferències i la seva 
oferta formativa.

L’Escola d’Estiu és la culminació d’aquesta tercera via. 
Durant dues setmanes, ofereix als participants un programa 
plural de ponències, taules rodones, tallers i visites amb 
experts -tant del món acadèmic com de l’associatiu- en la 
temàtica dels drets dels pobles, amb una perspectiva 
democràtica, de drets i de gènere.

L’edició 2016: Drets col·lectius, feminismes
i polítiques a la ciutat

L’Escola d’Estiu CIEMEN 2016 se situa en la intersecció de tres
eixos de coneixement: els drets col·lectius dels pobles, els 
drets de les dones i els feminismes, i les polítiques 
públiques. L’Escola aborda els conceptes claus de cadascuna 
d’aquestes temàtiques i la interrelació entre elles, tant des 
d’un punt de vista teòric com de la presentació d’estudis de 
cas.

L’Escola promou la difusió de coneixements a través de 
classes, ponències, taules rodones, vídeos i tallers amb la 
participació de persones destacades del món acadèmic i 
activistes que coneguin en profunditat les temàtiques a 
abordar des d’una perspectiva de gènere i feminista. Les 
sessions estaran orientades a fomentar la investigació, 
reflexió i acció.

Un altre element essencial, i particular de l’Escola, és la
col·laboració d’organitzacions socials i representants de 
col·lectius amb bagatges culturals minoritzats residents a 
Catalunya. El CIEMEN afavorirà que les idees i conclusions 
que s’extreguin de les diferents sessions de treball de l’Escola 
puguin ser incorporades en l’estratègia d’acompanyament de 
la defensa, protecció i exigència dels drets d’aquests 
col·lectius que l’entitat du a terme.

A qui va adreçada?

No hi ha una limitació específica: s’hi pot inscriure qualsevol 
persona interessada a aprofundir en el coneixement dels 
drets col·lectius, dels drets de les dones i els feminismes, i les 
polítiques públiques, i de les interrelacions entre ells. No 
obstant això, els continguts de l’Escola d’Estiu estan 

especialment orientats per a estudiants universitaris i per a 
treballadors del Tercer Sector. També forneix d’eines útils a 
professionals d’àmbits com el periodisme o l’ensenyament.

Coordinació acadèmica: Elena Ferreiro, David Forniès, 

Antoni Trobat (CIEMEN).

Informació i coordinació tècnica: Elena Ferreiro (CIEMEN)

secretaria@ciemen.cat - 93 444 38 00

Dates: Del 4 al 16 de juliol de 2016, en sessions de matí i 

tarda.

Durada total: 66 hores.

Lloc: Sala d’actes CIEMEN. Rocafort, 242 bis, Barcelona.

Llengua: Castellà (90% de les sessions) i català (10%).

Preu: 200 euros (públic general) / 180 euros (socis del 

CIEMEN, estudiants i menors de 25 anys).

Acreditació acadèmica: Diploma acreditatiu per als 

participants que assisteixin a un mínim del 80% del curs.

   

Organitza: 

        

          

Amb el suport de:

mailto:secretaria@ciemen.cat


PROGRAMA ESCOLA D'ESTIU CIEMEN 2016. PRIMERA SETMANA #ee16ciemen 
 

Horari Dilluns 4 juliol Dimarts 5 juliol Dimecres 6 juliol Dijous 7 juliol Divendres 8 juliol

09:30 Registre i dubtes

10:00 a 
11:00

Benvinguda Què són els drets col·lectius.

Ponent: Jaume López, politòleg, 
UPF.

Dret al territori i drets 
col·lectius.

Ponent: Marco Aparicio, 
politòleg, UdG.

Feminisme islàmic i 
decolonial.

Ponent: Günes Öztürk, 
sociòloga, UdL.

Decreixement feminista: 
una alternativa política des 
del feminisme.

Ponent: Soraya González, 
Associació Pandora Mirabilia, 
Madrid.

Les identitats col·lectives: un
fet social.

Ponent: Antoni Estradé, 
sociòleg, UAB.

11:30 a 
12:00

Drets col·lectius i drets 
humans: una visió ètica.

Ponent: Aureli Argemí, president 
emèrit CIEMEN, Barcelona.

12:15 a 
14:00

Gènere, feminismes i 
identitats col·lectives.

Ponent: Neus Tur, politòloga i 
investigadora del grup Antígona.
Dret/Gènere/Igualtat de la UAB.

Diversitat de pobles al món: 
una panoràmica.

Ponent: David Forniès i Antoni 
Trobat, CIEMEN, Barcelona.

Els feminismes des dels inicis
a l'actualitat.

Ponent:  Laia Fernàndez, 
professora del Màster de Gènere
i Comunicació, UAB.

Drets de les dones i islam: 
reptes i contradiccions.

Ponent: Günes Öztürk, 
sociòloga, UdL.

Una crítica a l'estat: el 
concepte de l'estat 
feminista.

Ponent: Jule Goikoetxea, 
filòsofa, EHU/UPV.

14:00 a 
15:30 PAUSA MIGDIA (DINAR, DESCANS)

15:30
a 16:30

Les identitats col·lectives i 
els moviments socials.

Ponent: Marc Sanjaume, 
politòleg, Institut d'Estudis de 
l'Autogovern.

Un debat obert: el dret a 
l'autodeterminació com a dret
col·lectiu.

Ponent: Ivan Serrano, politòleg, 
UOC; Vicenç Villatoro, periodista i
escriptor, Quim Arrufat, politòleg,
UB.

Feminismes a Amèrica 
Central i del Sud 

Ponent: Úrsula Santacruz, 
activista, Barcelona.

Propostes ecofeministes 
cap a un món just i 
sostenible.

Soraya González, Associació 
Pandora Mirabilia, Madrid

TALLER 2. "Quina relació 
entre drets de les dones i 
drets col·lectius?"

16:30
a 17:30

VÍDEO I DEBAT. Dones que 
lluiten per la defensa dels 
drets humans i el territori.

Úrsula Santacruz, activista, 
Barcelona.

17:30
a 18:00

TALLER 1 "Introducció i 
expectatives"

18:00
a 19:00
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Horari Dilluns 11 juliol Dimarts 12 juliol Dimecres 13 juliol Dijous 14 juliol Divendres 15 juliol Dissabte 16 juliol

10:00
a 11:45

Comunitats indígenes i 
dret al territori: 
experiències de la 
Mediterrània i Amèrica 

Margalida Ramis, portaveu
del GOB, Mallorca; Eugeni 
Capella, GEPEC, Cambrils; 
Aziz Baha, Casa Amaziga, 
Barcelona; Mónica Vargas,
investigadora del 
Transnational Institute, 
Amsterdam.

La representació de les 
dones als mitjans, amb 
atenció especial als 
col·lectius 
marginalitzats: una 
mirada crítica.

Ponent: Sonia Herrera, 
periodista, Barcelona.

Polítiques públiques 
municipals: un marc 
general.

Ponent: Mariela Iglesias, 
investigadora a l'IGOB-UAB.

La diversitat a 
Catalunya, amb 
atenció especial a 
Barcelona: una 
panoràmica.

Ponent: Pere Mayans, cap
del servei d'Immersió i 
Acollida Lingüística, 
Generalitat de Catalunya.

Cap a una estratègia de
drets per als col·lectius 
minoritzats.

Ponents: Núria Camps, 
Avaluem, Barcelona, i 
David Forniès, CIEMEN, 
Barcelona

TALLER "Conclusions"

12:00 a 
13:30

Drets indígenes i drets 
de les dones.

Ponent: Mónica Vargas, 
investigadora del 
Transnational Institute, 
Amsterdam.

Experiències de la lluita 
per la defensa dels drets 
de les dones, amb 
atenció especial als 
col·lectius marginalitzats

Ca la Dona, Mujeres 
P'alante, Putes Indignades.

Polítiques públiques: una
visió pràctica des de la 
confluència de 
l'acadèmia, l'activisme i 
la política municipal.

Lola López, comissionada 
d'Immigració de 
l'Ajuntament de Barcelona, i
Ricard Vilaregut, 
coordinador de l'equip de 
govern de l'Ajuntament de 
Badalona.

Un col·lectiu 
històricament 
intermitent: els jueus 
catalans.

Ponent: Moriah Ferrús, 
directora de Culte i 
Educació de la Comunitat
Jueva ATID.

Col·lectius minoritzats 
en origen a Catalunya: 
taula d'experiències.

Representants amazics, 
armenis i d'altres 
col·lectius.

Cloenda i avaluació.

13:30 a 
14:00

14:00 a 
15:30 PAUSA MIGDIA (DINAR, DESCANS)

15:30
a 17:30

Conflictes armats, drets
de les dones i lluites 
d'alliberament popular: 
Palestina, Kurdistan i el
Caucas.

Amira Cheick Ali, 
advocada palestina, 
Toledo; Ana Villellas, 
Escola de Cultura de Pau, 
Barcelona; Marta Ter, Lliga
dels Drets dels Pobles, 
Sabadell.

VISITA. Centre Cultural 
Gitano de la Mina. Un 
col·lectiu històricament 
assentat a Catalunya: els
gitanos, i l'experiència 
de la lluita pels drets de 
les dones gitanes.
Visita a Sant Adrià de 
Besòs.

VÍDEO I DEBAT. 
Polítiques públiques i 
col·lectius minoritzats en
nacions sense estat 
d'Europa. (País Basc, 
Galícia, Tirol del Sud, 
Irlanda del Nord)

Introdueix i modera: Alex 
Berry, CIEMEN, Barcelona

VISITA a un col·lectiu 
amb bagatge 
minoritzat en origen: 
el cas dels sikhs. 
Visita a Barcelona.

TALLER 3. "Reptes en 
els col·lectius 
minoritzats en ciutats 
europees"


