CURS
Entenent el gènere:

DONES I DESIGUALTATS

Obert a tots els públics. Estudiants de la UB: 1 crèdit ECTS.

DEL 14 AL 28 DE MARÇ DE 2017

ORGANITZA

PRESENTACIÓ
Les nostres societats continuen assentades en el sistema sexe-gènere, basat en
la idea que hi ha dos sexes biològics (femella i mascle) als quals s’hi associa el
gènere com a construcció social. La socialització del gènere marca la diferència
de com ser, com sentir i com actuar d'homes i dones des del naixement, establint
allò que associem a la masculinitat i a la feminitat. Aquesta qüestió és la llavor de
la desigualtat que pateixen les dones. A partir d’aquesta construcció
sexe-gènere, l’home ha gaudit i gaudeix d’una posició dominant, que legitima
que les dones pateixin situacions de desigualtat en múltiples esferes de la vida:
bretxa salarial, dependència econòmica, exclusivitat en les tasques de cura,
cosificació al carrer i a la feina...
A aquestes alçades del segle XXI mantenim el funcionament en base a aquests
estereotips, amb imatges trivialitzades que la globalització mediàtica ha
contribuït a incrementar, perpetuant entre d’altres les desigualtats de gènere.
Ha arribat el moment de tenir un tarannà inquiet i inconformista que qüestioni les
discriminacions que pateixen les dones, amb una reflexió d'ampli abast tant per
comprendre el que està passant com per tenir clares les eines per a redreçar la
situació. Hem de pensar si s’ha de parlar d’igualtat, sempre respecte l’home, o de
la dona com un objecte ple. Cal, potser, plantejar l’anomenada igualtat efectiva
entre homes i dones com un valor social, moral, polític, econòmic i jurídic.

LLOC I HORARI DEL CURS
Lloc: Aula de Drets Humans de L’Hospitalet
(c/Josep Mª de Sagarra n. 29 · 08901 L’Hospitalet)
<M>L1-Avinguda Carrilet · FGC-L’Hospitalet Av.Carrilet
Horari: dimarts i dijous, de 18 a 21 h
Preu: 30 € (aturats i socis de les entitats organitzadores: 15 €)

MATRICULACIÓ
Cal fer una transferència per l’import de la matrícula a aquest compte corrent:

“la Caixa” ES50 2100 3642 11 2200036125
El resguard de la transferència cal portar-lo a Món-3, on caldrà emplenar el full
d’inscripció. També es pot lliurar el resguard i omplir el full d’inscripció al local on
se celebrarà el curs, tot just abans del seu inici.

AVALUACIÓ
Per obtenir el certificat d’assistència cal assistir al 80% de les classes. Per obtenir
el certificat de crèdits cal, a més, presentar un treball sobre els continguts del curs.

PROFESSORAT
Joana Garcia Grenzner, activista feminista i periodista, formadora i investigadora experta en
gènere i comunicació.
Salwa El Gharbi, presidenta de l'Associació de Formació, Consultoria Aplicada i Recerca. Ex
cap del Departament de Drets Humans d’UNESCO.CAT.
Amanda Alexanian, politòloga especialitzada en polítiques de promoció de la igualtat de
gènere. Actualment és consultora a la Fundació SURT.
Vanessa Puig-Barrachina, politòloga, doctora en salut pública i especialitzada en
desigualtats de gènere en salut. Actualment treballa a l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
Soledad Calle, treballadora social i psicòloga. Sòcia fundadora de Quantum Psicoteràpia &
Desenvolupament.
Gemma Gimeno, treballadora social. Educadora a l'Associació Joves per la Igualtat i la
Solidaritat de l'Hospitalet (JIS).
Maribel Cárdenas, assessora en Polítiques d’Igualtat i LGTBI de la Diputació de Barcelona.
Professora associada de la Facultat de Sociologia de l’UAB i professora de Teoria Feminista del
Màster Interuniversitari d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania.

PROGRAMA
DIMARTS 14 DE MARÇ
FEMINISME/S
JOANA GARCIA GRENZNER
Què podem aprendre dels feminismes? Quaranta anys després de les primeres
Jornades catalanes de la Dona, el moviment feminista és un actor social i polític de
primer ordre i un motor de transformació social que ha aconseguit avenços
cabdals per eradicar les desigualtats de gènere. Però encara queda molt per
eradicar-les plenament, i els feminismes segueixen a peu de carrer per
aconseguir-ho. Us convidem a conèixer les seves reivindicacions i propostes, que
s’han diversificat i multiplicat des dels anys 70, i a seguir el fil històric del
moviment a Catalunya.
DIJOUS 16 DE MARÇ
DONES I CONTEXT CULTURAL
SALWA EL GHARBI
Les dones són el motor bàsic de totes les cultures i, al llarg de la història han patit i
continuen patint injustícies, desigualtats, discriminacions i prejudicis, així com una
falta de reconeixement clar del seu paper en la societat, fonament cabdal de tota
cultura. Parlarem dels papers de les dones en les diferents cultures, les diferències
i semblances, la tradició i la modernitat, i les alternatives utilitzades per superar els
reptes i les discriminacions en una actualitat marcada per la convivència
intercultural i envestida de les cultures del món, de la diversitat i de les migracions.
DIMARTS 21 DE MARÇ
TREBALL I SALUT:
DOS ÀMBITS FONAMENTALS PER ENTENDRE LES DESIGUALTATS DE GÈNERE
AMANDA ALEXANIAN i VANESSA PUIG-BARRACHINA
Malgrat els importants avenços, al mercat laboral perviuen encara nombroses
desigualtats de gènere que és important conèixer i visibilitzar. En aquesta sessió es
treballarà per a identificar i reflexionar sobre les principals desigualtats que
estructuren el mercat laboral al nostre context, a partir de la divisió sexual del
treball: bretxa salarial, segregació horitzontal i vertical, condicions laborals
desiguals, falta de conciliació i coresponsabilitat, etc. En la segona part de la sessió,
s’explicarà com aquestes desigualtats s’incorporen al cos de les dones traduint-se
en una pèrdua de salut. També es farà èmfasi sobre com aquesta pèrdua de salut
en les dones es veu agreujada al seu torn per les desigualtats de classe social i
estatus migratori, incorporant exemples del món globalitzat en què vivim.
DIJOUS 23 DE MARÇ
MICROMASCLISMES
SOLEDAD CALLE i GEMMA GIMENO
La primera part de la sessió intentarà desvetllar comportaments quotidians
acceptats per dones i homes, en els que es fan evidents l’existència de patrons
asimètrics i desiguals que posen de manifest quines són les regles del joc, i qui o
quins ostenten el poder en tant que són qui les elabora. La segona part, realitzada
pel JISL'H, exposarà el cas pràctic dels tallers realitzats a centres educatius de
L’Hospitalet, on la perspectiva de gènere és clau per intentar provocar una reacció
en els i les joves perquè puguin tenir una altra perspectiva que influeixi en les
seves relacions interpersonals.
DIMARTS 28 DE MARÇ
LES POLÍTIQUES D'IGUALTAT A LA CRUÏLLA: AVENÇOS O INVOLUCIÓ?
MARIBEL CÁRDENAS
En les darreres dècades hem assistit a un important avenç en matèria de polítiques
d’igualtat. Tot i això, en l’actualitat ens enfrontem a corrents ideològics i a
iniciatives polítiques que posen en qüestió alguns dels drets i llibertats conquerits
col·lectivament. En aquesta sessió farem un recorregut per l’agenda i evolució de
les polítiques d’igualtat, per les aportacions que el feminisme ha fet a les mateixes,
i identificarem algunes de les tendències que amenacen les fites assolides.

Entenent el gènere:

DONES I DESIGUALTATS
Informació i secretaria del curs

Facultat d’Economia i Empresa
Av. Diagonal, 690
08034 Barcelona
T. 93 402 43 25
A/e: mon-3@pangea.org
www.mon-3.org
Horari
Matí: dimarts i divendres.
Tarda: dilluns, dimecres i dijous de 15.00 a 19.00 h

AMB LA COL·LABORACIÓ

