
  

Per què és fonamental 
el dret a la diversitat?

L’escola del CIEMEN arriba aquest 2021 a 
la seva sisena edició amb l’objectiu de 
reflexionar sobre aquesta pregunta clau i 
de donar-hi respostes. Per a fer-ho, 
aborda les interseccions entre els drets 
col·lectius (sobretot, però no només, dels 
pobles) i els drets de les dones des d’una 
perspectiva alhora històrica i atenta al 
present, crítica i heterodoxa.



De què parlarem? 

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 sorgeixen i es mantenen 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  mostra  les  claus  d’aquest  procés per  a  afavorir-ne  una  millor
comprensió, facilitar la interiorització de la vinculació entre vulneracions i 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,
l’economia, les cures o el cinema, recollint les experiències de múltiples pobles de
la Mediterrània, Europa i Amèrica.

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  seves  interrelacions.  No  obstant  això,  els  continguts  estan
especialment orientats  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.

Informació pràctica

Dates: del 13 d’octubre al 22 de desembre de 2021.

(El 7 d’octubre s’ofereix una sessió inaugural oberta a tots els 

públics.)

Durada total: 45 hores (38,5 hores de sessions en directe o 

enregistrades i 6,5 hores de treball personal).

Lloc: en línia (sessions en directe i sessions enregistrades).

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

Preu: 35 euros.

Places: limitades (25 places).

Inscripcions: a www.ciemen.cat entre el 20 de setembre i el 

8 d’octubre de 2021.

Acreditació: certificat d’assistència per als participants que 

assisteixin a un mínim del 80% de les hores del curs.

L’Escola del CIEMEN és una activitat reconeguda oficialment 

pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya.

Coordinació acadèmica: Elena Ferreiro i David Forniès. 

Consell assessor: Antoni Estradé, Mariona Lladonosa, Montse 

López Amat i Albert Noguera.

Informació i coordinació tècnica: Elena Ferreiro ·

secretaria@ciemen.cat 

http://www.ciemen.cat/
mailto:secretaria@ciemen.cat
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OCTUBRE 2021. SESSIÓ INAUGURAL OBERTA (EN DIRECTE EN LÍNIA)

Horari Dijous 7

18.00 h -
19.30 h

Sobirania popular i Estat en el patriarcat neoliberal

Ponent: Jule Goikoetxea (filòsofa política i activista feminista)

 

OCTUBRE 2021

Horari Context històric i conceptual (sessions enregistrades)

Dimecres 13 Dijous 14 Des de divendres 15 a dimarts 27

17.30 h -
19.30 h

Benvinguda, introducció a 
l'Escola i funcionament
Equip tècnic

TALLER 1: presentació i 
expectatives

Facilitadora: Montse López 
Amat

TALLER 2

Facilitadora: Montse López Amat

Visualització individual de les sessions enregistrades:

Modernitats múltiples, modernitats ambivalents. Ponent: Antoni Estradé 
((Universitat Autònoma de Barcelona)
Gènere, patriarcat i capitalisme. Ponent: Özgür Günes Öztürk (Universitat de 
Lleida)
Gènere, feminismes i identitat. Ponent: Neus Tur (Grup Antígona Dret i 
societat en perspectiva de gènere, Universitat Autònoma de Barcelona)
Les identitats col·lectives: uns fets socials. Ponent: Antoni Estradé 
(Universitat Autònoma de Barcelona)
Què són els drets col·lectius. Ponent: Albert Noguera (Universitat de València)
Raça i racismes en el món globalitzat. Ponent: Sònia Parella (Universitat 
Autònoma de Barcelona)
El concepte del dret a l’autodeterminació contemporani Ponent: Ivan 
Serrano (Universitat Oberta de Catalunya)
Pobles de la Mediterrània: actualitat i reivindicacions. Ponent: David 
Forniès (CIEMEN)

Dijous 28 

17.30 h -
19.30 h

Les diversitats en un món format per 
nacions (Sessió participativa sobre aspectes 
tractats en les sessions enregistrades.)

Ponents: David Forniès (CIEMEN) i Ricard 
Vilaregut (CIEMEN / Universitat Autònoma de 
Barcelona)



PROGRAMA ESCOLA CIEMEN 2021                                                                                        #ee21 

NOVEMBRE 2021

Eines i estratègies de construcció comuna de la diversitat (en directe en línia)

Dimarts 2  Dijous  4

18.00 h - 
19.30 h

Autodeterminació, una anàlisi de cas: 
Groenlàndia

Ponent: Francesc Bailón (antropòleg)

Diversitat lingüística: autoestima i justícia social

Ponents: Albert Ventayol Boada (doctorand a la Universitat 
de Califòrnia) i Saim Dušan Inayatullah (GLiDi)

Dimarts 9
 

 Dijous 11

18.00 h -
19.30 h

Taula rodona: experiències de preservació
i adquisició lingüístiques a Catalunya des 
de la diversitat

Coordinació de Carla Ferrerós (GliDi i GALI). 
Ponents: membres de les comunitats 
lingüístiques quítxua (Erika Ibargüen) i 
amaziga (Sara Berdahem)

Tecnologia, llengua i poder: l’experiència d’un 
cinema associatiu popular

Ponent: Xavier Bachs (Associació CineBaix)

Dimarts 16  Dijous 18

18.00 h -
19.30 h

Economia feminista i de les cures

Ponent: Rosa Ortiz Monera (Universitat de 
Barcelona)

Les cures en els àmbits organitzacionals 

Taula rodona amb moderació de Cooperativa Fil a l’Agulla. 
Ponents: per confirmar

 Dimecres 24 Dijous 25

18.00 h -
19.30 h

Taller: eines d'autocura

Facilitació a càrrec de Cooperativa Fil a l'Agulla

La diversitat religiosa

Ponent: Mar Griera (Universitat Autònoma de Barcelona)

Dimarts 30 

17.30 h -
19.30 h

TALLER 3

Facilitadora: Montse López Amat
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DESEMBRE 2021 

Eines i estratègies de construcció comuna de la diversitat (en directe en línia)

Horari Dimecres 1 Dijous 2

18.00 h -
19.30 h

Estudi de cas: el poble kurd. Història i context

Ponent: Massoud Sharifi Dryaz (Universitat 
Autònoma de Barcelona / CER Migracions)

Estudi de cas: el poble kurd. Taller d'aspectes 
pràctics

Sessió participativa amb tres persones d'origen kurd.

Dimarts 14 Dijous 16

18.00 h - 
19.30 h

Dret a la terra i pobles indígenes. 
Aspectes teòrics i històrics

Ponent: Marco Aparicio (Universitat de Girona) 

Dret a la terra i pobles indígenes: la nova situació 
política al Perú

Ponent:  Shyrley Tatiana Peña Aymara (Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas)

 Dimarts 21  Dimecres 22

18.00 h -
19.30 h

Cap a on s'encaminen les diversitats? 
Esperances, amenaces i lliçons del procés 
constituent de Xile

Andrés Kogan Valderrama (Observatorio 
Plurinacional de Aguas, Xile)

TALLER 4: tancament

 Presentació de conclusions
 Avaluació participativa

Facilitadora: Montse López Amat

CLOENDA DEL CURS


