L’edició 2018: Drets col·lectius, feminismes A qui va adreçada?
i diversitats
No hi ha una limitació específica: s’hi pot inscriure qualsevol
L’Escola d’Estiu 2018 abordarà les interseccions entre els
drets col·lectius (sobretot, però no només, dels pobles) i els
drets de les dones des d’una perspectiva històrica i de
present, crítica i heterodoxa, i en clau de diversitat. Reprèn,
així, la temàtica de la seva edició inaugural, el 2016.
El món modern i contemporani, configurat a partir de
l’ascens i expansió del capitalisme sustentat sobre el
patriarcat ja prèviament hegemònic, es configura en un
context d’atac a moltes col·lectivitats, de no reconeixement
dels seus drets i d’imposició de models uniformitzadors.
Aquest procés, paradoxalment, té lloc en paral·lel amb
l’ascens de l’humanisme i, posteriorment, de la il·lustració, i
de les nocions de llibertat i progrés que hi són sovint
associades, que en alguns casos són el germen de les
resistències i contestacions que provaran de transformar-lo
fins als nostres dies.

L’Escola d’Estiu del 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 a les persones que hi
participen 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.

En el marc d’aquesta modernitat ambivalent, doncs,
sorgeixen i es mantenen múltiples situacions de vulneració
de drets col·lectius i de les dones a tots els nivells, però també
algunes escletxes des d’on es poden generar alternatives
emancipadores.
L’Escola mostrarà les claus d’aquest procés per
afavorir-ne una millor comprensió, facilitar la interiorització
de la vinculació entre unes vulneracions i altres i, també,
contribuir a la cerca d’eines i mecanismes alternatius de
resistència i transformació des dels drets dels pobles, els
drets de les dones i els feminismes, amb mirades
complementàries des d’àmbits tan diversos com l’ecologia,
les migracions, el turisme, l’economia solidària o el moviment
LGTBI.

persona interessada a aprofundir en el coneixement dels
drets col·lectius, dels drets de les dones, els feminismes i la
diversitat, i de les interrelacions entre ells. No obstant això,
els continguts de l’Escola d’Estiu estan orientats sobretot a
estudiants universitaris i a persones que treballen en el Tercer
Sector. També forneix d’eines útils a professionals d’àmbits
com el periodisme o l’ensenyament.

Coordinació acadèmica: Elena Ferreiro, David Forniès i
Antoni Trobat (CIEMEN).
Informació i coordinació tècnica: Elena Ferreiro (CIEMEN)
secretaria@ciemen.cat - 93 444 38 00
Dates: 2 al 14 de juliol de 2018 (sessions de matí i tarda).
Durada total: 67 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: Certificat d’assistència per als participants que
assisteixin a un mínim del 80% de les hores del curs.

Organitza:

Amb el suport de:

PROGRAMA ESCOLA D’ESTIU CIEMEN 2018. PRIMERA SETMANA

Horari

Dilluns 2 juliol

09:30 a
10:00

Registre

10:00 a
11:50

Benvinguda
La modernitat i les
seves ambivalències:
individualisme,
col·lectivitat i nació

Dimarts 3 juliol

Dimecres 4 juliol

#ee18ciemen

Dijous 5 juliol

Divendres 6 juliol

Atacs, resistències i
alternatives: la
diversitat lingüística

Atacs, resistències i
alternatives: ecologia i
destrucció ambiental

Ponent: Mònica Barrieras
(Universitat de Girona)

Ponent: Ivan Murray
(Universitat de les Illes
Balears)

Atacs, resistències i
alternatives: els pobles
del món

Atacs, resistències i
alternatives: la
diversitat religiosa

Atacs, resistències i
alternatives: el dret a la
terra i els pobles
indígenes

Ponents: David Forniès i
Antoni Trobat (CIEMEN)

Ponent: Mar Griera
(Universitat Autònoma de Ponent: Marco Aparicio
Barcelona)
(Universitat de Girona)

TALLER 2: Identitat
Les identitats col·lectives:
un fet social

•

Interseccionalitat

Ponent: Antoni Estradé
(Universitat Autònoma de
Barcelona)

Ponent: Antoni Estradé
(Universitat Autònoma de
Barcelona)
12:00 a
14:00

Emergència del món
capitalista i patriarcat

Gènere, feminismes i
identitats col·lectives

Ponent: María Jesús
Izquierdo (Universitat
Autònoma de Barcelona)

Ponent: Neus Tur (Grup
Antígona. Dret i societat en
perspectiva de gènere,
Universitat Autònoma de
Barcelona)

14:00 a
15:30
15:30 a
17:00

PAUSA MIGDIA (DINAR, DESCANS)
Taula rodona. Una visió Què són els drets
històrica i de present
col·lectius
des del feminisme i la
teoria decolonial
Ponent: Albert Noguera
(Universitat de València)
Ponents: Ramón
Grosfoguel (Universitat de
Berkeley) i Irantzu Varela
(Faktoria Lila)

17:00 a
17:20
17:30 a
18:00
18:00 a
19:00

Atacs, resistències i
alternatives: la
diversitat sexual

•
•
•

Presentació
Expectatives
Mural
metodològic

Total d’hores de la setmana 1= 32

•

Ponent: Núria Sadurní
(Universitat de Girona)
•

Atacs, resistències i
alternatives: les
migracions
TALLER 1: Introducció

TALLER 3. Reflexions

Ponent: Sara Cuentas
(Xarxa de Migració,
Gènere i
Desenvolupament)

Vinculació entre
drets col·lectius i
drets de les
dones
Causes comunes i
efectes de la
vulneració de
drets

Dissabte 7 de juliol

PROGRAMA ESCOLA D’ESTIU CIEMEN 2018. SEGONA SETMANA

#ee18ciemen

Horari

Dilluns 9 juliol

Dimarts 10 juliol

Dimecres 11 juliol

Dijous 12 juliol

Divendres 13 juliol

Dissabte 14 juliol

10:00 a
11:50

Taula rodona.
Resistències als
marges: religió, música
i afrofeminisme

Decreixement i
alternatives
socioeconòmiques

Impactes turístics i
alternatives

Les identitats
col·lectives i els
moviments socials

Un procés constituent
feminista

TALLER 5. Tancament

Ponent: per confirmar

Ponent: Joan Buades (Alba
Sud)

Ponents: Pilar Massana
(activista social),
Abdennur Prado, Rodrigo
Laviña (La Ciutat Invisible)
i Karo Moret (Universitat
Pompeu Fabra)
12:00 a
13:00

Taula rodona.
Moviments socials i de
resistència a Àfrica

Ponent: Marc Sanjaume
(Universitat Pompeu
Fabra, Institut d'Estudis
de l'Autogovern)

Taula rodona. Economia
social i solidària

Taula rodona. Racismes
quotidians

El dret a
l’autodeterminació

Coordinada per la XES

Coordinada per Omaira
Beltrán (Agència Itacat)

Ponent: Ivan Serrano
(Universitat Pompeu
Fabra)

13:00 a
14:00

15:30 a
17:00

18:00 a
20:00

Total d’hores de la setmana 2= 35

Taula rodona.
Emancipació nacional,
construcció política i
contradiccions
Ponents: Francesc Bailón
(Groenlàndia / poble
inuit), Marta Molina
(zapatisme / pobles
maies) i ponent per
confirmar (confederalisme
democràtic / poble kurd)

PAUSA MIGDIA (DINAR, DESCANS)
VISITA a un col·lectiu
minoritzat secularment:
el cas de les dones
gitanes

Taula rodona. Dones,
identitats andaluses i
andalusofòbia a
Catalunya
Coordinada per Mireia Sola
(activista)

17:00 a
18:00

•
•

Presentació de
conclusions
Avaluació
participativa

AVALUACIÓ
INDIVIDUAL

Coordinada per Carlos
Bajo (Associació Wiriko)

14:00 a
15:30

Ponent: Tània Verge
(Universitat Pompeu
Fabra)

VISITA a experiències
d’economia cooperativa:
Grup ECOS, Observatori
IQ i Crític

VISITA a un col·lectiu
amb bagatge
minoritzat al seu país
d’origen: el cas dels
sikhs

TALLER 4. Conclusions
•

Reflexió i treball
sobre eines i
mecanismes per
a la
transformació
individual i
col·lectiva

CLOENDA

