Jornades d’actualització científica i didàctica
12ª edició

Dones en lluita, feminismes i canvi social
Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer
5 a 9 de juliol de 2021

Organitzen:
•
•

Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID-UAB)
Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals

Objectius
El curs abordarà la temàtica des de la doble perspectiva de la historiografia i els
estudis culturals i literaris, sempre dirigida a la translació de coneixements i
experiències en l’àmbit educatiu. S’obrirà amb una sessió dedicada a diversos
enfocaments teòrics. Les tres següents recorreran la part central del segle XX a
Espanya i a Catalunya —de la Segona República a la Transició— i atendran
l’experiència de les dones i les seves lluites en els àmbits de la política, la
societat, la cultura i les lletres. La darrera sessió se centrarà en les pedagogies
feministes aplicades a l’educació i a experiències concretes d’intervenció en
l’aula.

Programa
Sessions matinals amb inici a les 9:30. Es completaran amb la
realització d’un breu treball que reflecteixi l’aprofitament del curs
(vegeu apartat “Certificació”).

DILLUNS 5
Elena Fernández (UAB): Història de les dones, història dels feminismes i
perspectiva de gènere
Meri Torras (UAB): Quin és el subjecte del feminisme? Reflexions i debats de
la teoria feminista

DIMARTS 6
Mònica Borrell (Universitat de Barcelona): Dones en lluita durant els anys
trenta: política i societat
Neus Real (UAB): Dones en lluita durant els anys trenta: la cultura i les
lletres

DIMECRES 7
Elisabet Velo (UAB): Ser dona en un país misogin. Resistències quotidianes i
resposta feminista al règim de Franco
Meritxell Ferré (Universitat Rovira i Virgili): El moviment feminista a Catalunya,
1975-1985

DIJOUS 8
Adriana Nicolau (Grup LiCMES, Literatura Catalana, Món Editorial i Societat, UOC):
Compromís
literari/compromís
polític:
dones
i
literatura
al
Tardofranquisme
Montserrat Gatell (Grup LiCMES, UOC): Compromís literari/compromís polític:
dones i literatura a la Transició i la democràcia

DIVENDRES 9
Àngels Candela i Mirta Lojo (Grup Educació feminista: gènere i currículum de Rosa
Sensat) i Mercè Otero Vidal (Grup de Coeducació i Pedagogies Feministes de Ca la
Dona): Educació i pedagogies feministes: fonaments, intervencions,
resistències
Míriam Aleman Calatayud (Cooperativa Candela): Perspectives i modalitats de
prevenció de violències a Secundària: l'experiència de la Cooperativa
Candela

Certificació
Es lliurarà a les persones participants un certificat d’aprofitament de 30
hores emès per la UAB, amb plena validesa oficial, inclòs el reconeixement
com a activitat de formació permanent del professorat

Coordinació
Olívia Gassol i Ricard Martínez i Muntada

Matriculació (Data límit: 21 de juny, si abans no s’exhaureixen les
places.)
Mitjançant l’enllaç: https://forms.gle/gAbmPmeuEGeZLfzC9
Preu de la matrícula: 90 euros
La inscripció només es considerarà formalitzada un cop s’hagin realitzat les
dues passes necessàries: emplenar el formulari de l’enllaç i abonar la quota
indicada al compte que s’indica en el mateix enllaç.

Les sessions tindran lloc a la
Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals,
Gran Via de les Corts Catalanes, 491, 08015 Barcelona.
Metros Rocafort (L1) i Urgell (L1)

http://centresderecerca.uab.cat/cedid/

https://pisunyer.org/

