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Universitat d’estiu
de les Dones
Cornellà de Llobregat
Del 3 al 7 de juliol de 2017
CITILAB

>PRESENTACIÓ
Aquest any la Universitat d’estiu de les
Dones (UeD) celebra el desè aniversari.
Una data important perquè posa de
manifest dues coses. En primer lloc
que l’aposta de l’Ajuntament de crear
un programa formatiu que posés en
valor el paper de la dona al llarg de la
història en tots els àmbits, ha tingut una
bona demanda i resposta. I en segon
lloc, que el treball conjunt i estret amb
la Universitat de Barcelona ens ha
permès configurar una programació
de prestigi, amb un ressò en l’àmbit
acadèmic més enllà de la nostra ciutat,
que ens ha ofert l’oportunitat de comptar
amb ponents de primer nivell. Aquests
dos elements han fet possible que en
aquests anys més de 1.200 persones
hagin seguit algun dels cursos, i al
voltant de 2.000 més hagin participat
en alguna de les activitats paral·leles.

Inauguració
Dilluns 3 de juliol
Hora: 11.30 h
Lloc: Citilab. Plaça de Can Suris,
s/n. Cornellà de Llobregat.
Sra. Victòria Camps Cervera.
Presidenta d’ACNUR Catalunya.
Sra. Núria Balada Cardona
Presidenta de l’Institut Català de les
Dones. Generalitat de Catalunya.
Sr. Antoni García Acero. Diputat delegat
d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació
de Barcelona.
Dr. Joan Elias i Garcia. Rector de
la Universitat de Barcelona.

Aquest balanç positiu ens anima a
continuar amb aquest projecte, que té
com a finalitat aportar el nostre granet
de sorra per abordar l’univers femení
des de diferents vessants, per posar
nom i cognoms a dones lluitadores,
treballadores i creatives que en diferents
sectors van ser pioneres i emprenedores
i van iniciar el camí cap a la igualtat
en drets i deures de les dones.

Sr. Antonio Balmón Arévalo.
Alcalde de Cornellà de Llobregat.

Tenim per endavant una nova edició, la
desena, una nova oportunitat d’apoderar
el paper de les dones en la nostra
societat, de refermar la igualtat i de
donar visibilitat a dones de tot el món
que segueixen lluitant i fent història.

(comuna a tots els cursos)

La Universitat d’estiu de les Dones
és una iniciativa impulsada per
l’Ajuntament de Cornellà, a través del
Centre d’Informació i Recursos per
a les Dones, en col·laboració amb el
Gabinet de Projectes Institucionals
de la Universitat de Barcelona i
forma part de l’oferta formativa d’Els
Juliols, els cursos d’estiu de la UB.

Conferència
inaugural
Dilluns 3 de juliol
Hora: 12 h

Diàleg “Dones refugiades:
coratge i nous horitzons”

Tres dones refugiades a Catalunya
provinents de països en conflicte
o en situacions d’inestabilitat,
tractaran qüestions relacionades
amb l’asil i el gènere.
Introducció: Joan Reventós. director
ACNUR/UNHCR-Comité Català
Grup Motor Dones Refugiades a Catalunya

D’11.30 a 13.30 h

Cursos

Pintores catalanes
dins del modernisme (I):
Lluïsa Vidal
Dra. Natàlia Esquinas

Dones i creativitat:
de l’impressionisme
a l’art d’acció
COORDINACIÓ: Dra. Irene Gras Valero.
Professora del Departament d’Història
de l’Art de la Universitat de Barcelona.
CONTINGUT: L’objectiu d’aquest curs és

endinsar-nos per la cara oculta de moviments
tan coneguts com ara l’impressionisme, el
modernisme, el simbolisme, l’expressionisme
abstracte, el minimalisme o l’art d’acció, a través
de la reivindicació de tot un seguit de dones artistes
que fins al moment, dins la historiografia artística
imperant, no han obtingut la visibilitat dels seus
homòlegs masculins. Es tracta, per tant, de realitzar
un recorregut diferent de l’habitual pel panorama
artístic i cultural dels segles XIX i XX, i, al mateix
temps, dur a terme una reflexió que ens permeti
replantejar-nos un discurs historiogràfic que encara
continua vigent avui dia, malgrat les reivindicacions
feministes iniciades a la dècada dels anys seixanta.

PROGRAMA
Dilluns 3 DE JULIOL
De 9 a 11 h

Pinzellades impressionistes:
Marie Bracquemond
i Eva González
Dra. Cristina Rodríguez Samaniego.
Professora del Departament
d’Història de l’Art de la UB.

Dimarts 4 DE JULIOL
De 9 a 11 h

Art i tragèdia: Elizabeth Siddal
i Margarita Gil Roësset
Dra. Natàlia Esquinas. Guia Oficial
de Turisme de Catalunya.

Dimecres 5 DE JULIOL
De 9 a 11 h

Pintores catalanes
dins del modernisme (II):
Isabel Güell i Pepita Teixidor
Dra. Natàlia Esquinas
D’11.30 a 13.30 h

Actrius i ballarines de
la Belle Époque: Sarah
Bernhard i Isadora Duncan
Dra. Núria Aragonès.
Professora de l’Escola Superior
de Disseny LCI Barcelona.
Dijous 6 DE JULIOL
De 9 a 11 h

El disseny i la moda:
Madeleine Vionnet
i Sonia Delaunay
Dra. Núria Aragonès
D’11.30 a 13.30 h

La subjectivitat de
l’expressionisme abstracte
versus la literalitat del
minimalisme: Lee Krasner
i Carmen Herrera

Dra. Irene Gras Valero. Professora del
Departament d’Història de l’Art de la UB.
Divendres 7 DE JULIOL
De 9 a 11 h

Art, cos i acció: Yoko Ono
i Marina Abramović
Dra. Irene Gras Valero

Les identitats a debat,
amb un xic de ficció
i molta actualitat
COORDINACIÓ:
Helena González Fernández. Directora
del Centre de recerca ADHUC-Teoria,
Gènere, Sexualitat i professora del
Departament de Llengües i Literatures
Modernes i d’Estudis Anglesos de la UB.
Andrea Ruthven. Professora del
Departament de Llengües i Literatures
Modernes i d’Estudis Anglesos de la UB.
CONTINGUT: Com s’articulen les diverses

identitats que s’escriuen en el cos? Què significa
ser dona o ser home en la actualitat? Són encara
categories vàlides? Com intervé la identitat trans
en la redefinició d’aquestes categories. Com es
pensa el cos sexuat en relació a la raça o a altres
formes d’alteritat? Què aporta la interseccionalitat?
Aquest curs està dissenyat per introduir el públic
una varietat de temes i debats actuals sobre les
diferents visions de la feminitat i la masculinitat
que s’ha tingut al llarg de la història i que en la
contemporaneïtat tenen encara més protagonisme.

PROGRAMA

D’11.30 a 13.30 h

De mujeres y pistolas
en la novela negra
Dra. Elena Losada. Professora del
Departament de Llengües i Literatures
Modernes i Estudis Anglesos de la UB.
Dimecres 5 DE JULIOL
De 9 a 11 h

Dones àrabs. Més enllà de
la síndrome de Sherezade
Dra. Mònica Rius. Professora del
Departament de Filologia Clàssica,
Romànica i Semítica de la UB.
D’11.30 a 13.30 h

Conversa: Identidades gitanas,
mujeres empoderadas
Sra. Paqui Perona. Voces Gitanas.
Dra. Joana Masó. Professora del
Departament de Llengües i Literatures
Modernes i Estudis Anglesos de la UB.
Dijous 6 DE JULIOL
De 9 a 11 h

Dilluns 3 DE JULIOL
De 9 a 11 h

Feminidades transgresoras:
castigos y resistencias

Dra. Fina Birulés. Professora del
Departament de Filosofia de la UB.

D’11.30 a 13.30 h

Subjectivitat femenina.
Identitat i diferència

Sra. Laura Macaya-Andrés.
Genera - Associació en defensa
dels drets de les dones.

Transexualidades en transición
DIMARTS 4 DE JULIOl
De 9 a 11 h

Retos de las multitudes
queer. La era posgénero

Dra. Elena Castro. Catedràtica del
Departament de Llengües i Literatures
Estrangeres de la Lousiana State University.

Sr. Miquel Missé. Sociòleg i activista trans.
Divendres 7 DE JULIOL
De 9 a 11 h

Conversa: La interseccionalidad
desde la decolonialidad
Dra. Rosa Lázaro. Professora del
Departament d’Antropologia Social de la UB.
Dra. Andrea Ruthven. Professora del
Departament de Llengües i Literatures
Modernes i Estudis Anglesos de la UB.

Entre dones: mirades
i veus del conflicte
social del món actual
COORDINACIÓ: Marilisa Birello. Professora
de l’Escola d’Idiomes Moderns de la UB.
CONTINGUT: En aquest curs s’abordaran des

de diferents perspectives el paper de la dona en
situacions de riscos, conflicte i exclusió social. A les
conferències es presentaran diferents experiències de
dones que acullen i dones que són acollides, dones que
cauen i dones que s’aixequen, dones que necessiten
ajuda i dones que ajuden, dones que aprenen i dones
que ensenyen. Donarem un espai a les veus de les
dones voluntàries, protagonistes i emprenedores
per a obrir la mirada i conèixer altres mons.

D’11.30 a 13.30 h

On és la meva juventut?
Kaissa Ould Braham. Periodista,
autora del documental “On és la meva
joventut?” i refugiada argelina.
Dijous 6 DE JULIOL
De 9 a 11 h

“La clase ha sido muy bonita;
tome, para que se compre algo”.
L’acollida lingüística i afectiva
de dones immigrades
Montserrat Pérez Ventayol. Professora
de català L2 del Consorci per a la
Normalització Lingüística de Terrassa.

Dilluns 3 DE JULIOL
De 9 a 11 h

Espacio y entorno de acogida
para mujeres inmigradas en la
escolarización de sus hijos e
hijas. Relatos de vida escolar

Cristina Mas. Periodista del diari ARA.

D’11.30 a 13.30 h

PROGRAMA

Síria: revolució, guerra
i crisi de refugiats

Dimarts 4 DE JULIOL
De 9 a 11 h

Mujeres. Las primeras
víctimas de todas las guerras
Manuela Niza Ribeiro. Tècnica
superior Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras (Portugal).
D’11.30 a 13.30 h

Del coraje en tiempos de guerra
a la resilencia en tiempos de paz
Liliana Zoranovic Barbaric Conferenciant i
tallerista ACNUR-UNHCR, professora de Cicle
Formatiu Grau Superior i refugiada bosniana.
Dimecres 5 DE JULIOL
De 9 a 11 h

Mujeres en la diáspora:
¿Cuál es la respuesta europea?
Manuela Niza Ribeiro

Núria Sánchez Quintana. Professora
de la Facultat d’Educació de la UB.

Maternitat i cura dels fills en
dones Bangladeshis a Barcelona
Susana Marcos. Professora de l’Escola
d’Infermeria de la UB i infermera
del CAP Drassanes.

Dones immigrades a la presó:
tipus d’usuàries i experiències
dels serveis bibliotecaris als
Centres Penitenciaris de Dones
de Barcelona i de Brians 1 Dones
Montserrat Pérez Rigol i Lluís Ganduxé.
Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.
DIVENDRES 7 DE JULIOL
De 9 a 11 h

Refugiada, mujer y madre:
un triple desafío
Montserrat Martínez.
Periodista d’El Periódico.

La història llegint
creacions de dones:
feminitzar el passat
COORDINACIÓ: Patrícia Martínez i
Àlvarez. Professora del Departament
d’Història i Arqueologia de la UB.
CONTINGUT: Una novel·la és una font històrica?
Quins documents ha fet servir la historiografia o
fins i tot la Universitat més moderna per a pensar
el passat? Tenen sexe, els documents escrits,
i les obres d’art? Aquest curs ens convida a fer
un passeig pel passat a partir de documents
escrits per dones en diversos formats.

PROGRAMA
Dilluns 3 DE JULIOl
De 9 a 11 h

Pensar el passat en femení:
més enllà dels tòpics
Dra. Patrícia Martínez i Àlvarez

dimarts 4 DE JULIOl
De 9 a 11 h

El magisteri d’Hildegarda
de Bingen: escriptura,
pensament, art i música
Dra. Georgina Rabassó. Professora del
Departament de Filosofia de la UB.
D’11.30 a 13.30 h

Textos femenins per
una història més
humana d’Amèrica
Dra. Patrícia Martínez i Àlvarez
Dimecres 5 DE JULIOL
De 9 a 11 h

Les Cartes de Giovanna
d’Àustria (1573-1630)
Dra. Ida Maduro. Professora del
Departament d’Història de la UB.

D’11.30 a 13.30 h

Comèdies del matrimoni:
les novel·listes del
Segle d’Or espanyol

Dra. Mariela Fargas. Professora del
Departament d’Història de la UB.
Dijous 6 DE JULIOL
De 9 a 11 h

Dones pels carrers
de Barcelona al llarg
de la història

Dra. Patrícia Martínez i Àlvarez
D’11.30 a 13.30 h

ComMoure’ns: l’art que
ens porta a moure’ns en
la vida (1950-2017). Agnes
Martin, Lygia Clark, Anna
Halprin, Silvia Gubern, Cori
Mercadé i Ada Vilaró (I)
Dra. Assumpta Bassas. Professora
del Departament d’Història de la UB.
Divendres 07 DE JULIOL
De 9 a 11 h

ComMoure’ns: l’art que
ens porta a moure’ns en
la vida (1950-2017). Agnes
Martin, Lygia Clark, Anna
Halprin, Silvia Gubern, Cori
Mercadé i Ada Vilaró (II)
Dra. Assumpta Bassas

Gala X Universitat
d’estiu de les Dones

Cloenda
Institucional

DIJOUS 27 DE JUNY
18.30 h

Divendres 7 de juliol
Lloc: Citilab

Lloc: Auditori de Cornellà.

11.30 h

Presenta: Joaquín Daniel (actor)
i Alicia González Laá (actriu).

Delegat d’Igualtat de la UB
Rocío García Pérez. Tinenta d’alcalde
de l’Àrea de Cultura i Igualtat de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Actuacions: Berta Puigdemasa (arpa),
Mª del Mar Humanes (soprano),
Maxim Shamo (pianista) i Alicia Del Hoyo
(dansa contemporània).

12 h

Concert de Mabel
Flores Projects

Les Tardes de
la Universitat
Dimarts 4 i dijous 6 de juliol
De 17 a 19 h i de 19 a 21 h
Lloc: Citilab

Taller de defensa
personal
Organitza: Guàrdia Urbana de Cornellà.
DiMecres 5 de juliol
18.30 h
Lloc: Citilab

Exposició fotogràfica
Deconstruyendo el binarismo
de género: proyecto fotográfico
sobre la diversidad de género
Expo-fòrum amb les
protagonistes i autores.
Autores: Luna Callís Bardají,
Patrícia de Torres Gimeno
i Andrea Torres Parada.

Duet format per Mabel Flores
(veu principal i guitarra rítmica)
i Jofré Orús (guitarra elèctrica i coros).
Es defineixen com cançó d’autora
feminista amb ritme de reggae,
rumba, músiques del món,
pop-rock i mestissatge.

Informació d’interès
Dates: del 3 al 7 de juliol de 2017
Horari: de 9 a 13.30 h
Durada: 20 hores
Espai: Citilab Cornellà
(Pl. Can Suris, s/n)
Municipi: Cornellà de Llobregat
Transport:
Metro línia 5 (parada
Cornellà Centre)
RENFE (parada Cornellà)
Trambaix T1 i T2 (parada
Fontsanta-Fatjó)

ORGANITZA:

COL·LABORA:

AMB EL SUPORT DE:

Informació, inscripció,
matrícula i beques:
Centre d’Informació i Recursos per
a les Dones (CIRD). Ajuntament
de Cornellà de Llobregat
93 474 28 41
ladona@aj-cornella.cat
Mossèn Jacint Verdaguer 16-18.
08940 Cornellà de Llobregat
www.ub.edu/estiudones

