CURS

Dones migrades, més enllà del gènere (nivell 1): racisme, sexisme i
violències
Manresa — 29 setembre, i 6, 20 i 27 octubre de 2017

Aquest primer nivell del cicle formatiu «Dones migrades, més enllà del gènere»·proposa un
replantejant dels marcs d’anàlisi del sexisme, del racisme i de les violències vigents i sota el quals es
fonamenten normatives, polítiques, plans, programes, discursos i intervencions relacionades amb les
persones migrades a Catalunya. Al llarg de les quatre sessions, s’analitzarà com el racisme opera
conjuntament i simultània amb el sexisme (dones migrades), la classe social i la sexualitat.
Aquesta anàlisi permetrà fer visibles i comprendre les distintes violències que viuen o a què estan
exposades les persones migrades, especialment les dones, violències que estan presents de forma
implícita, simbòlica i legitimades o arrelades en l’actual estructura social i institucional.
El cicle «Dones migrades, més enllà del gènere» és un programa de formació en tres nivells
d’aprofundiment, que la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania inclou com a part de la seva
formació especialitzada. Cada nivell té una durada de 20 hores, al final del qual s’obté una certificació
d’aprofitament, i per poder cursar els nivells 2 i 3, cal haver completat els immediatament anteriors. En
total, el programa ofereix una formació especialitzada per un total de 60 hores, distribuïdes en els
mòduls següents:
— Nivell 1: Racisme, sexisme i violències
— Nivell 2: Les dones migrades des d’una perspectiva interseccional
— Nivell 3: Violències contra les dones immigrades

Objectius
— Aportar una mirada interseccional i decolonial en l’estudi del patriarcat, el sexisme i el racisme
com a variables interdependents i conjuntament constitutives del marc de la matriu d’opressió.
— Analitzar el marc polític-normatiu de les migracions actuals i l’impacte que té en la vida de les
dones migrades en termes d’oportunitats i accés a drets.
— Analitzar els imaginaris socials, els discursos i les representacions al voltant de la “dona migrant”.
— Desenvolupar estratègies d’intervenció contextualitzades en els propis àmbits d’actuació.
— Incorporar la perspectiva interseccional en la intervenció i l’atenció a les dones migrades.

Persones destinatàries
Personal de la Generalitat de Catalunya, de les administracions locals i d’entitats sense ànim de lucre
relacionat amb la igualtat, les migracions i la ciutadania.

Continguts
1. Que s’entén per sexisme i racisme? Les definicions tradicionals de sexisme, patriarcat i
racisme, i les seves limitacions.
2. El sexisme i el racisme com a sistemes d'opressió.
3. Principals aspectes que caracteritzen la política migratòria a l’Estat.

Carrer de Calàbria, 147
08015 Barcelona
Tel. 93 270 12 30

4. Discursos, construccions, representacions i imaginaris socials, culturals i polítics sobre la
població immigrant.
5. Marc teòric general per abordat el sexisme dins l'àmbit públic.
6. El paradigma teòric de la interseccionalitat.
7. Cartografia de les violències i dels sistemes d’opressió que intervenen quotidianament en la
vida de les dones migrades.
8. Condicions necessàries pel reconeixement de les dones migrants com a subjectes polítics
capaços d'exigir i promoure els seus drets.

Docència
Sra. Úrsula Santa Cruz, llicenciada en Psicologia i màster en Polítiques d’igualtat de gènere.
Consultora i avaluadora de projectes de cooperació internacional.
Sra. Ana Gómez Salas, advocada i màster en Polítiques d'igualtat de gènere. Advocada
d’estrangeria a l’àmbit social.
Sra. Paola Contreras, llicenciada en Història i Ciències Polítiques, i màster en Sociologia.
Investigadora pre-doctoral en Sociologia a la Universitat de Barcelona.

Dades del curs
Calendari

Divendres, 29 setembre i 6, 20 i 27 octubre de 2017.

Lloc
Horari
Durada

Manresa
de 9.30 a 14.30
20 hores

Certificat Aprofitament
Avaluació Per obtenir la certificació, a més d’assistir a un 75% de les hores lectives, caldrà
completar les activitats que es proposin al llarg del propi curs i obtenir l’avaluació
favorable de l’equip docent.

Inscripcions
http://www.agendaimmigracio.cat

Cost del curs
Aquesta activitat té un cost estimat de 237,39 euros per alumne, subvencionats al 100% pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

