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.
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 d’Estiu del CIEMEN
Un dels objectius del CIEMEN és la difusió de coneixement
per una comprensió més global dels drets col·lectius dels
pobles. L’entitat aposta per tres vies: els mitjans de
comunicació —amb el diari digital Nationalia com a recurs
principal—, les conferències i l’oferta formativa.
L’Escola d’Estiu és la culminació d’aquesta tercera via.
Ofereix un programa plural de ponències, taules rodones,
tallers i visites en la temàtica dels drets dels pobles, amb
perspectiva democràtica i de gènere.
L’Escola aborda 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.

L’Escola mostra les claus d’aquest procés per afavorirne 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 diversos com l’ecologia, la
llengua, les migracions, la música, l’economia o els
moviments LGTBI.

Coordinació acadèmica: Elena Ferreiro, David Forniès i
Antoni Trobat.
Consell assessor: Antoni Estradé, Mariona Lladonosa,
Montse López Amat i Albert Noguera
Informació i coordinació tècnica: Elena Ferreiro
secretaria@ciemen.cat - 93 444 38 00
Dates: 1 al 12 de juliol de 2019 (sessions de matí i tarda).
Durada total: 68,5 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.
L’Escola d’Estiu del CIEMEN és una activitat reconeguda
oficialment pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.

Organitza:

A qui s’adreça?
S’hi pot inscriure qualsevol persona interessada a aprofundir
en el coneixement dels drets col·lectius i de les dones, els
feminismes i la diversitat, i de les interrelacions entre ells. No
obstant això, els continguts 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, l’ensenyament o l’administració.

Amb el suport de:
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Context històric i conceptual

Atacs, resistències i alternatives des de diferents àmbits

Horari

Dilluns 1 juliol

Dimarts 2 juliol

Dimecres 3 juliol

09:30 - 10:00

Registre i benvinguda

10:00 - 11:45

TALLER 1: Introducció

Què són els drets
col·lectius

Les identitats col·lectives i Atacs, resistències i
els moviments socials
alternatives: la diversitat
lingüística
Ponent: Gemma Ubasart
(Universitat de Girona)
Ponent: Pere Mayans
(CIEMEN)




Presentació
Expectatives

Ponent: Albert Noguera
(Universitat de València)

Facilitadora: Montse López
Amat

Modernitats múltiples,
modernitats ambivalents
Ponent: Antoni Estradé
(Universitat Autònoma de
Barcelona)

El dret a l’autodeterminació TALLER 2: Identitat
Ponent: Ivan Serrano
(Universitat Oberta de
Catalunya)

14:00 - 15:30
15:30 - 17:15



Interseccionalitat

Facilitadora: Montse López
Amat

El capìtalisme a debat:
Diversitats: els pobles del
respostes i alternatives des món (1)
del feminisme
Ponents: David Forniès i
Ponent: Sandra Ezquerra
Antoni Trobat (CIEMEN)
(Universitat de Vic)

17:15 - 17:30

18:00 - 19:15

Atacs, resistències i
alternatives: la diversitat
religiosa
Ponent: Mar Griera
(Universitat Autònoma de
Barcelona)

PAUSA (DINAR, DESCANS)
Atacs, resistències i
alternatives: la intersecció
dels drets dels pobles, de
les dones i dels col·lectius
LGTBI
Ponent: Sebastià Portell
(AELC)

17:30 - 18:00

Divendres 5 juliol

Atacs, resistències i
alternatives: ecologia i
destrucció ambiental
Ponent: Margalida Ramis
(GOB)

PAUSA

11:45 - 12:15
12:15 - 14:00

Dijous 4 juliol

Atacs, resistències i
alternatives: la diversitat
sexual
Ponent: Patrícia Aljama
(Universitat Autònoma de
Barcelona)

PAUSA
Gènere, feminismes i
identitats col·lectives

Diversitats: els pobles del
món (2)

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

Ponents: David Forniès i
Antoni Trobat (CIEMEN)

Total hores primera setmana: 33,5

Atacs, resistències i
alternatives: les
migracions a Europa
Ponent: Ricard Zapata
(GRITIM-UPF)

Atacs, resistències i
alternatives: el dret a la
terra i els pobles
indígenes
Ponent: Marco Aparicio
(Universitat de Girona)
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A la cerca d’eines i estratègies alternatives de construcció comuna
Horari

Dilluns 8 juliol

Dimarts 9 juliol

09:30 – 10:00

10:00 - 11:15

Subjecte històric i
identitats col·lectives
Maria Rodó (Universitat
Oberta de Catalunya,
Gatamaula Feminista)

Economia feminista i
economia solidària: la
reproducció social en el
centre
Ponent: Christel Keller
(Universitat de Vic)

Dimecres 10 juliol

Dijous 11 juliol

Divendres 12 juliol

El rol dels mitjans davant
dos ascensos contraris: el
feminisme i l’extrema
dreta

Construcció de l’Estatnació, feminitat i
masculinitat: una visió
crítica

Ponents: Sonia Herrera
(Universitat Autònoma de
Barcelona) i Marta Roqueta
(investigadora en gènere)

Ponent: Gemma Torres
(Universitat de Barcelona)

Taula rodona.
Emancipació nacional,
construcció política i
contradiccions: els
casos dels pobles
maies de Chiapas i del
poble hawaià
Ponents: Majo Siscar
(periodista) i Jordi CanalSoler (fotògraf)

11:15 – 11:45

PAUSA

11:45 - 12:15
12:15 - 14:00

PAUSA
Valencià, rrom, gai i
migrant: quan la
interseccionalitat és
quàdruple

Resistències des de les
expressions artístiques

Taula rodona. La cura i la
repressió en el context català Ponents: Rodrigo Laviña (La
Ciutat Invisible)
Amb Montserrat Bassa, Clara
Camps i Txell Bonet

Ponent: Demetrio Gómez
(Ververipen-Rroms por la
Diversidad)
14:00 - 15:30
15:30 – 18:00

Taula rodona: l’evolució de
la relació entre feminisme i
qüestió nacional a
Catalunya
Ponents: Teresa Lecha i
Carme Porta

El poble kurd i el poble
amazic: drets
col·lectius en primera
persona (sessió
d’entrevistes i debat)
Amb Salma Amachraa,
Moha Aït Abou, Mukaddes
Akin i Massoud Sharifi
Dryaz

PAUSA MIGDIA (DINAR, DESCANS)
VISITA a un col·lectiu
Ponència-taller: Cultura de pau VISITA a un col·lectiu amb
minoritzat secularment: el i ètica de la cura
bagatge minoritzat al seu
cas de les dones gitanes
país d’origen: el cas sikh
Ponent-facilitadora: Laura
Amb Paqui Perona (Voces
Marbiol (Fil a l’Agulla)
Amb Gagandeep Singh
Gitanas)
(Comunitat Sikh a Catalunya)

TALLER 3. Reflexions i
conclusions
Facilitadora: Montse López
Amat

TALLER 4. Tancament



Presentació de
conclusions
Avaluació
participativa

Facilitadora: Montse
López Amat
CLOENDA

18:00 – 18:30

Total hores segona setmana: 35

