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TALLER

Participació de les dones migrades en la societat d’acollida:
abordatge de les dificultats i reptes des de la perspectiva
interseccional
Girona — 25 setembre i 2 octubre de 2018

La participació de les persones migrades als diferents àmbits socials, polítics, ciutadans constitueix no
només una necessitat, una demanda sinó també comporta desafiaments i reptes per avançar cap a
societats més plurals, inclusives i democràtiques. Sovint, l’interès des de les administracions ha estat
centrat en cercar estratègies per apropar-los a instancies i mecanismes institucionals o formals sense
obtenir grans resultats.
Aquest curs planteja la participació des d’una mirada interseccional com a eina d’anàlisi i intervenció
que articula i connecta les diferents situacions d’opressió i discriminació que enfronten les dones
migrades amb els factors estructurals que les ubiquen en posicions de subordinació i desavantatge
social, econòmica, laboral i política.
En un primer eix, s’aborden els problemes que obstaculitzen o limiten la participació de les persones
migrades- dones migrades- als diferents espais institucionals i associatius. Així també s’identifiquen
formes i canals de participació que tenen els diversos col·lectius. Com a segon eix s’aborden els
desafiaments que implica assolir majors instancies de participació dels diferents col·lectius i a partir
d’allò es plantegen propostes situades per promoure la seva participació.

Objectius
— Analitzar, des d’una perspectiva interseccional, les principals dificultats, obstacles i limitacions que
té la població migrada quan a la seva participació en la societat d’acollida.
— Aprofundir en la multidimensionalitat i complexitat de factors jurídics, polítics, socials, econòmics i
culturals que impliquen la participació d’aquests col·lectius, en particular de les dones migrades.
— Desenvolupar estratègies d’intervenció contextualitzades als àmbits d’actuació de les persones
participants.

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.

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

Continguts
1. Participació (processos, mecanismes, finalitat) integració i ciutadania: idees generals.
2. La interseccionalitat com a perspectiva d’anàlisi, intervenció i eina política.
3. Principals dificultats, obstacles i limitacions que enfronta la població migrada, en especial les
dones, a l’hora de participar en espais institucionals, formals i/o associatius.
4. Elaboració d’una cartografia de les dificultats i barreres jurídic-administratives, laborals, socials,
culturals i institucionals que obstaculitzen la participació de les dones migrades.
5. Reflexió al voltant de les condicions que afavoreixen la participació de les dones migrades en
l’accés a drets, a oportunitats i a l’exercici de ciutadania.

Docència
Sra. Úrsula Santa Cruz, llicenciada en Psicologia i màster en Polítiques d’Igualtat de Gènere.
Especialitzada en formació de formadores, violències contra les dones i migracions des de la
perspectiva interseccional i decolonial.
Sra. Ana Gómez Salas, advocada i màster en Polítiques d'Igualtat de Gènere. Especialista en
migracions internacionals i asil des d'una perspectiva de drets humans.
Sra. Paola Contreras, doctora en Sociologia, màster en Sociologia i llicenciada en Història i Ciències
Polítiques. Professional de les ciències socials en entitats públiques i del tercer sector a Xile.

Dades del curs
Calendari

dimarts, 25 setembre i 2 octubre de 2018

Localitat

Girona (el lloc es concreta en el correu-e de confirmació de plaça)

Horari
Durada

de 10.00 a 14.00 hores
8 hores presencials i 1 de treball fora de l’aula

Certificat Aprofitament
Avaluació Per obtenir la certificació, caldrà realitzar la tasca que s’assigni al llarg de les sessions
del taller. Aquesta formació atorga, només, certificats d’aprofitament, que impliquen
l’assistència al 80% de les sessions i la realització de la tasca de transferència del
coneixement associada a la formació.

Inscripcions
http://www.agendaimmigracio.cat

