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POLÍTIQUES CULTURALS I GÈNERE

PRESENTACIÓ

El Centre d'Estudis i Recursos Culturals de l'Àrea de Cultura i l’Oficina de les Dones i LGTBI de l’Àrea de
Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona organitzen de manera conjunta
aquest curs amb l’objectiu d’analitzar la construcció social de gènere i LGTBI en la creació artística i
cultural, tot exposant les dificultats i obstacles de les dones en el món artístic i cultural, reflexionant sobre
l’oferta cultura existent i oferint eines per a l’anàlisi des d’una perspectiva de gènere. Igualment, durant el
curs es facilitaran propostes d’intervenció i participació des d’una perspectiva de gènere i es farà una
anàlisi de la realitat municipal, amb eines per a la detecció en equipaments, programacions, difusió i
premis, amb especial incidència en les programacions amb perspectiva de gènere. També es
proporcionaran exemples de bones pràctiques i propostes d’intervenció a nivell municipal.
La relació entre polítiques culturals i gènere és una qüestió candent que mereix una reflexió en
profunditat, així com l’assumpció urgent de mesures per eliminar qualsevol discriminació o agressió en el
món cultural i social.

PROGRAMA

2 d’octubre

10’00 – 11’30

Anàlisi del paper de les dones en la cultura. Repàs històric des de la producció artística i
cultural, amb perspectiva de gènere.

11’30 – 12’00

Pausa

12’00 – 13’00

Manifestacions de les desigualtats i violències masclistes en el sector artístic i creatiu.

13’00 – 14’00

Les minoritzacions de les dones en l’àmbit cultural

9 d’octubre

10’00 – 10’30

Introducció i presentació de la sessió.

10’30 – 11’30

Marc teòric i marc legal de la igualtat en l’àmbit cultural.

11’30 – 12’00

Pausa.

12’00 – 12’30

Eixos d’anàlisi per aplicar la perspectiva de gènere al sector cultural.

12’30 – 13’00

Anàlisi situat dels principals problemes sexistes detectats en el terreny cultural

13’00 – 13’30

Abordatge de les principals problemàtiques del sector cultural en matèria de gènere:
exercici pràctic.

13’30 – 14’00

Exposició dels arbres de problemes. Repàs dels objectius assolits i tancament.

16 d’octubre

10’00 – 10’30

Introducció i presentació de la sessió. Repàs conceptual amb exemples pràctics.

10’30 – 11’30

Marc legal de la violència masclista. Eines d’anàlisi de la desigualtat de gènere en l’àmbit
cultural.

11’30 – 12’00

Pausa.

12’00 – 13’00

Exemples de bones pràctiques d’aplicació de la perspectiva de gènere als entorns
culturals.

13’00 – 13’30

Abordatge de vies de resolució i eixos de treball en el sector cultural aplicant la
perspectiva de gènere.

13’30 – 14’00

Solucions i aportacions segons els reptes de l’àmbit cultural. Repàs dels objectius
assolits i tancament.

Docents:
Joana Masó (2 d’octubre), Filòloga, traductora i professora de literatura francesa a la Universitat de
Barcelona i investigadora de la Càtedra UNESCO “Dones, desenvolupament i cultures”. Coordinadora
del Màster oficial de construcció i representació d’identitats culturals.
Carla Alsina (9 i 16 d’octubre). Sociòloga, màster en estudis de dones, gènere i ciutadania, i activista
feminista. Coordinadora de l’Ateneu Popular de Nou Barris.
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Organització:

Àrea de Cultura - Centre d’Estudis i Recursos Culturals i Oficina de les Dones i
LGTBI de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de
Barcelona.

Data:

2, 9 i 16 d’octubre de 2019

Durada:

12 hores

Inscripció:

gratuïta

Adreçada a:

Tècniques i tècnics municipals de cultura, programadores i tècniques d’igualtat.

Lloc de celebració:

Espai Francesca Bonnemaison
Sant Pere Més Baix, 7
08001-Barcelona

Informació:

Centre d’Estudis i Recursos Culturals
Montalegre, 7
08001 Barcelona
Tel. 93.402.23.19
Fax.93.402.25.77
E-mail: estebanrc@diba.cat
www.diba.cat/cerc
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