Taula rodona

(comuna a tots els cursos)
Divendres 15 de juliol
De 12 a 13.30 h

Castelleres per la igualtat

Dones cap de les colles castelleres més
importants ens explicaran les seves
vivències i experiències per assolir la
igualtat al món casteller.

DIMECRES 13 de juliol
18.30 h

Documental: “Lasinsombrero”
Directores: Tania Balló i Serrana Torres.
DIJOUS 14 de juliol
19.30 h

Concert Líric i Sarsuela:
Retratos de mujer
Mª del Mar Humanes (soprano), Albert
Deprius (tenor) i Maxim Shamo(pianista).

Organitza: Ajuntament de Cornellà i
Castellers de Cornellà.
Agraïments: Món Casteller, Vermut Miró,
Desenals Candela de Valls, Coordinadora de
Colles i Castells Patrimoni de la Humanitat.

Les Tardes de
la Universitat
De dilluns 11 a diVENDRES
29 de juliol
De 17 a 18.30 h

Cloenda Universitat
d’estiu de les Dones

Informació d’interès
Dates: de l’11 al 15 de juliol de 2016
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)

Divendres 15 de juliol
13.30 h
Rocío García Pérez. Tinenta d’alcalde de
Polítiques de Ciutadania de l’Ajuntament
de Cornellà de Llobregat.

ORGANITZA:

Dra. Lourdes Cirlot. Vicerectora d’Art,
Cultura i Patrimoni de la UB.

Exposició fotogràfica:
“Dones castelleres”

Mostra que recull més d’una setantena d’obres
de 13 autors diferents reunides amb la finalitat de
destacar el paper de la dona en el món casteller.
Organitza: Ajuntament de Cornellà i
Castellers de Cornellà

COL·LABORA:

de dilluns 11 a dijous 14 de juliol
de 17 a 18.30h

Taller d’art dramàtic:
“Amunt el teló”

Burlesque, improvisació, tècniques de
dramatúrgia i interpretació i microteatre.
Organitza: MicroCornellàTeatre

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

9>
Universitat d’estiu
de les Dones
Cornellà de Llobregat
De l’11 al 15 de juliol de 2016
CITILAB

>PRESENTACIÓ
Amb la novena edició de la Universitat
d’estiu de les Dones (UeD) donem pas a
un ampli programa que posa en primer
terme el paper de la dona al llarg de
la història i que té per objectiu oferir
una formació alternativa en matèria
d’igualtat de gènere, que permeti
actualitzar coneixements, intercanviar
informació i opinions i analitzar, des
de la perspectiva de gènere, temes
d’actualitat que no sempre es tracten
al llarg del curs acadèmic.

Inauguració

En aquesta ocasió, es parlarà de
la veu de les dones a la ciència i a
la investigació, de les anomenades
“científiques invisibles” tant al llarg
de la història com en el món actual i de
la lluita de les dones en aquest àmbit
per assolir càrrecs de responsabilitat.

Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós.
Presidenta de l’Institut Català de les Dones.
Generalitat de Catalunya.

Un altre dels cursos analitzarà la
visibilitat de dones escriptores i poetes en
el marc de la generació del 27, una època
daurada de creació artística i literària on
una generació, estrictament masculina,
va treure protagonisme al caràcter i valor
de dones com la filòsofa María Zambrano
o poetes i escriptores com Ernestina
Campourcín o Teresa León. En total,
es desenvoluparan quatre cursos.

Sr. Antonio Balmón. Alcalde de Cornellà
de Llobregat.

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, que té com a objectiu
fonamental construir espais d’igualtat i
respecte i treballar per una societat plural
i equitativa amb igualtat d’oportunitats.
Tindrà lloc de l’11 al 15 de juliol al Citilab
i forma part de l’oferta formativa d’Els
Juliols, els cursos d’estiu de la UB.

Dilluns 11 de juliol
Hora: 11.30 h
Lloc: Citilab. Plaça de Can Suris, s/n.
Cornellà de Llobregat.
Sra. Rosa Regàs Pagés. Escriptora.
Premi Nadal. Premi Ciutat de Barcelona.
Premi Planeta. Creu de Sant Jordi.
Sra. Emma Riverola. Escriptora i periodista.

Sr. Antoni García Acero. Diputat delegat
d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació
de Barcelona.
Dr. Dídac Ramírez i Sarrió. Rector de la UB.

Conferència
inaugural

(comuna a tots els cursos)
Dilluns 11 de juliol
Hora: 12 h

Comunicació i gènere
als espais públics. Tensions,
alternatives i reptes de futur
Dra. Estrella Montolío Durán.
Catedràtica del Dep. de Filologia
Hispànica i experta en Comunicació.
Premi Liderar en clau de gènere 2008
i Bones pràctiques de comunicació no
sexista 2015. Autora del llibre Estratègies
de comunicació per a directives.

D’11.30 a 13.30 h

Cursos
En primera persona:
la veu de les dones a la
ciència i la investigació
COORDINACIÓ: Dra. Sònia Estradé.
Profesora del Departament d’Electrònica
de la UB. Dra. Anna Villarroya. Professora
del Departament d’Economia de la UB.
CONTINGUT: Amb aquest curs es vol posar

en valor l’activitat de les “científiques invisibles”,
i alhora ajudar a entendre les dinàmiques i els
problemes estructurals que es troben les dones
a l’hora d’emprendre una carrera científica,
ara i aquí. S’analitzarà el paper de la dona a
la ciència des de disciplines diverses: des de
la història de la ciència, l’anàlisi sociològica,
o l’aplicació d’una perspectiva de gènere a
la recerca; i també a partir de l’experiència
directa de científiques d’èxit en relació a les
dificultats a què han hagut d’enfrontar-se.

PROGRAMA
Dilluns 11 DE JULIOL
De 9 a 11 h

Història de la ciènciadones oblidades
Enric Pérez. Especialista en història de
la física. Facultat de Física de la UB.
Dimarts 12 DE JULIOL

De 9 a 11 h

Les dones a la ciència:
on som i cap a on anem
Núria Pumar. Professora del Departament
de Dret del Treball de la UB i Dra. de l’Institut
Interuniversitari d’estudis de dones i Gènere.

Dones a la ciència i la
investigació en el cinema

Marta Selva i Anna Solà. Observatori de
les Dones en els Mitjans de Comunicació.
Dimecres 13 DE JULIOL
De 9 a 11 h

De la teoria a l’acció

Natalia Climent. Facultat de Física de la UB.
D’11.30 a 13.30 h

Taller: perspectiva de gènere
en la recerca científica
Apen Ruiz. Facultat d’història de la UB.
Dijous 14 DE JULIOL
De 9 a 11 h

Dones i tecnologia: una
carrera de fons

Nuria Salan. Professora del
Departament de Ciències Materials i
Enginyeria Metal·lúrgica de la UPC.
D’11.30h a 13.30 h

Taula rodona: Hi ha futur
per a les dones a la ciència?

Eva Pellicer. Facultat de Ciències de la UAB.
Neus Vidal. Departament d’Electrònica
de la UB. Cesca Figueras. Institut
Ciències del Cosmos de la UB.
Modera: Núria Jar. Periodista de
La Vanguardia.
Divendres 15 DE JULIOL
De 9 a 11 h

Representació social
de les dones científiques

Mª Teresa García Nieto. Professora de la
Facultad de Ciencias de la Información de
la Universidad Complutense de Madrid.

Amb ulls, veu, cor
i cos de dona: de
l’imaginari medieval
a la cultura actual
COORDINACIÓ:
Dra. Lourdes Soriano Robles. Professora del
Departament de Filologia Grega, Filologia Llatina,
Filologia Romànica i Filologia Semítica de la UB.
Glòria Sabaté Marín. Professora del Departament
de Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia
Romànica i Filologia Semítica de la UB.
CONTINGUT: Al llarg de cinc sessions

independents, però complementàries, que
tenen com a eix vertebrador la figura de la dona
creadora i creativa, moltes vegades temuda,
menystinguda i ignorada, es pretén explorar la
seva visió del món i l’expressió de la seva condició
a través del pensament, de la literatura i de la
cultura, des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat.

PROGRAMA
Dilluns 11 DE JULIOL
De 9 a 11 h

Interpretació i judici:
les grans dames angleses
Presentació: Glòria Sabaté i Marín
i Dra. Lourdes Soriano Robles
Teresa Rosell. Professora del
Departament de Filologia Hispànica i
Teoria de la Comunicació de la UB.

Totes les actrius en una,
o como ser una actriz XXL
y no morir en el intento

“A la lluna que vol i dol”:
la veu de les dones en la
poesia àrab clàssica
Dra. Margarita Castells Criballés.
Filòloga, arabista i traductora.
D’11.30 a 13.30 h

Una mica de mi

Blanca Busquets. Escriptora, periodista i filòloga.

La dona és el centre:
de càtares i trobairitz
Glòria Sabaté i Marín

Dimecres 13 DE JULIOL
De 9 a 11 h

La imaginació científica
femenina: estètica, cosmologia
i música als segles XII-XV
Georgina Rabassó. Investigadora del
Seminari de Filosofia i Gènere de la UB.

La “querelle des femmes”:
Christine de Pisan i
Moderata Fonte

Rosa Rius Gatell. Departament d’Història de la
Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura de la UB.
Georgina Rabassó
D’11.30 a 13.30 h

Teresa de Cartagena:
escritura y “mujeril ingenio”
Dra. Mª de Mar Cortés. Professora del
Departament de Filologia Hispànica (secció
literatura) de la UB i investigadora IRCM.

Trota de Salern i la medicina
de les dones a l’edat mitjana

Itziar Castro. Actriu.

Dra. Montserrat Cabré. Departamento de Fisiología
y Farmacología de la Universidad de Cantabria.

DIMARTS 12 DE JULIOl

Dijous 14 DE JULIOL
De 9 a 11 h

De 9 a 11h

Escriptores egípcies 2.0
Èlia Romo Terol. Doctorada del Departament
de Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia
Romànica i Filologia Semítica de la UB.

Cossos vestits i vulnerables.
Les nenes en el món grec
Dra. Mª Dolors Molas. Professora del
Departament de Prehistòria, Història
Antiga i Arqueologia la UB.

Las musas de la bohemia
literaria madrileña:
flores de meretricio y
cortesanas redimidas

Ignacio Aristegui. Llicenciat en Medicina.
D’11.30 a 13.30 h

Mitos y realidades de la
experiencia religiosa femenina
Araceli Rosillo. Doctorada del Màster en
Cultures Medievals de l’Institut de Recerca
en Cultures Medievals de la UB.
Sor Mª Victoria Triviño. Abadessa del Convent
de Santa Clara de Balaguer (Lleida).

PROGRAMA
Dilluns 11 DE JULIOL
De 9 a 11 h

Existeix una generació del 27?
Dra. Maria Elizalde

Ixtars i liliths, reines i
esclaves: figures femenines
en l’àmbit semític

Teodoro Loinaz. Professor del Departament
de Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia
Romànica i Filologia Semítica de la UB.

Sor Isabel i el diable. El procés
inquisitorial d’una monja
d’Ulldecona al s. XVIII

Dr. Albert Toldrà. Doctor en Història, Arxiu
Històric Universitari de la Universitat de València.

Les dones de la
generació del 27
COORDINACIÓ: Dra. Maria Elizalde.
Investigadora en filosofia contemporània de la UB.
CONTINGUT: Són famosos els noms de
reconeguts artistes adscrits a la generació del
27: Salvador Dalí, Federico García Lorca, Luis
Buñuel i un llarg etcètera d’aquesta anomenada
edat de plata de la cultura espanyola. Junt amb
ells, hi havia una sèrie de dones de qui conservem
molt poques notícies: la pintora Maruja Mallo, les
poetes Ernestina de Campourcín i Josefina de la
Torre, les escriptores Concha Méndez, Teresa León
i Rosa Chacel, o la filòsofa Maria Zambrano.

El paper de les dones
intel·lectuals durant la Guerra
Civil Espanyola. El doble exili
Dra. María Elizalde

Dimarts 12 DE JULIOL
De 9 a 11 h

María Zambrano. Filòsofa
de la seva generació

Dra. Rosa Rius. Professora del Departament
d’Història de la Filosofia de la UB.
D’11.30 a 13.30 h

Divendres 15 DE JULIOL
De 9 a 11 h

DIVENDRES 15 DE JULIOL
De 9 a 11 h

María Zambrano II

Rosa Mascarell. Secretària personal
de María Zambrano.
Dimecres 13 DE JULIOL
De 9 a 11 h

La pintura de Remedios Varo
i Maruja Mallo
Dra. Juncal Caballero. Professora del
Departament d’Història, Geografia i Art
de la Universitat Jaume I de Castelló.
D’11.30 a 13.30 h

“Lasinsombrero”, com va
sorgir el documental

Tania Balló i Serrana Torres. Directores
del documental “Lasinsombrero”.
A la tarda, projecció del documental
Dijous 14 DE JULIOL
De 9 a 11 h

Dramaturgues, poetes
i novel·listes

Dra. María José Sánchez-Cascado.
Facultat de Filologia de la UB.
D’11.30 a 13.30 h

Altres relacions de la
Generació del 27

Victor Fernández. Periodista i escriptor.

Claus de comunicació
professional i
acadèmica des de la
perspectiva de gènere
COORDINACIÓ: Dra. Estrella Montolío
Durán. Catedràtica de Llengua Espanyola
de la UB i premi Bones pràctiques
de comunicació no sexista.
CONTINGUT: El curs es planteja com una

reflexió al voltant dels mecanismes que dones i
homes fem servir a l’hora d’interactuar en l’àmbit
acadèmic i en els contextos professionals, és a
dir, en l’espai públic. L’objectiu general és afavorir
el desenvolupament de recursos que ens ajudin a
identificar els estereotips comunicatius de gènere
que encara actuen com a rerefons en moltes
situacions d’interacció, així com els seus efectes en
la imatge de la persona que comunica i en el tipus
de relació que s’estableix, per tal de superar-los.

PROGRAMA
Dilluns 11 DE JULIOl
De 9 a 11 h

La comunicació en l’espai
públic. Qüestions generals de
comunicació verbal i no verbal
Estrella Montolío
dimarts12 DE JULIOl
De 9 a 11 h

Mecanismes comunicatius
amb biaix de gènere
Irene Yúfera. Professora del Departament
d’Educació Lingüística i Literària de la UB.

De 11.30 a 13.30 h

Anàlisi de la comunicació pròpia
Dr. Sebastián Bonilla. Professor de l’Escola
superior de Relacions Públiques de la UB.
dimecres 13 DE JULIOl
De 9 a 11 h

Mecanismes de comunicació
amb biaix de gènere II
Irene Yúfera

De 11.30 a 13.30 h

Anàlisi de la comunicació
pròpia II
Dr. Sebastián Bonilla

dijous 14DE JULIOl
De 9 a 11 h

Igualtat d’oportunitats dins
la RSE de les empreses
i organitzacions

Sra. Maden Castillo. Experta en tècniques
d’empoderament per a dones i directora
Exedra Formació i Consultoria.
De 11.30 a 13.30 h

Dinàmica pràctica: aportació
individual a l’equip
Sra. Maden Castillo

diVENdrES 15 DE JULIOl
De 9 a 11 h

Què vol dir comunicar
en femení?

Sra. Gemma Cernuda. Sòcia fundadora
d’Ellas Deciden i CEO de Peix & Co.

