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Organitza:

centre d’estudis dels drets individuals i col·lectius



* La organització es reserva el dret de modificar aquest programa per canvis d’última hora.

Recepció i lliurament de material.

Presentació a càrrec de la Regidora de Dona i Drets Civils
de l’Ajuntament de Barcelona, Sra. Pilar Vallugera

Conferència inaugural:
“¿La Marca del Hombre? Questioning Masculinities”
Sra. Tanya Dalziell (Universitat Western Australia).
Presenta: Rodrigo Andrés (Universitat de Barcelona).
Debat.

Taula de polítics. Amb la participació de representants
dels partits polítics.

dijous 2 de juny

17.00 h.

17.30 h.

18.00 h.

19.30 h.

Taula rodona:
“Masculinitat, joventut i diversitat”
Àngel Gasch (Grup de recerca XIRSSS. UB).

“Imatges de masculinitats: els sistemes de cites a
Internet”
Quim Pujol (docent de Comunicació audiovisual, UAB).

"Ficcions masculines"
Desiré Rodrigo. (Sociòloga, UAB).
Coordina i presenta Joan Pujol (FIC.UAB).

Taula rodona:
“Representacions literàries i fílmiques de la masculinitat”

Presentació del video: “Masculinitat a debat”
a càrrec d’Àngels Carabí i Josep Ma. Armengol (UB).

“Les masculinitats a l’era postmoderna: nous reptes
teòrics per al futur”
Josep Ma. Armengol.

“Vietnam, gènere i tecnologia”
Cristina Alsina.

“Masculinitats a la novel·la negra i el cinema”
Bill Phillips.

Modera: Àngels Carabí (UB).

Dinar

Taula rodona:
“Noves masculinitats: veus i fets des de col·lectius socials”

Miguel Sánchez. President del Col·lectiu d’homes contra
la violència de gènere de Badalona (HOCOVIGE).

Juanjo Compairé. Professor de Secundària i fundador de
“Sopa de hombres”.

Xabier Iturbe. Director del centre de primària Lekeitioka
eskola. La seva tesi planteja una proposta d’educació
sexual infantil.

Coordina: Lídia Puigvert (CREA-UB).
Modera: Oriol Ríos (CREA-UB).

Taula rodona:
“Aportacions des del moviment feminista”
Amb participació de dones del moviment feminista de
Barcelona.

divendres 3 de juny

Taula rodona:
“Homes vistos per dones”

“De hombre a padre” Victòria Sau (UB).

“Sexualitats masculines al cinema i a la literatura”
Àngels Carabí (UB).

“Escenaris masculins vistos per les escriptores actuals”
Bàrbara Ozieblo (Univ. Màlaga).

Modera: Rodrigo Andrés (UB) (Dona i Literatura).

Taula rodona:
“Homes i Salut, una perspectiva de gènere”

“Gènere i salut. Només un problema de dones?”
Izabella Rohlfs.

“Les implicacions de la masculinitat hegemònica
en la salut sexual i reproductiva"
Enric Royo.

Modera: Núria Pérez.

Coordina: Margarida Mas.

Taula rodona:
“Travessant les fronteres del sistema sexe / gènere”

“Asalto al género”
Fefa Vila (Sociòloga i investigadora feminista).

"Carnes insumisas y mutilación genital: la construcción
técnico-médica de un "sexo" verdadero en bebés
intersexuales"
Carmen Romero Bachiller.
(investigadora, professora de sociologia a la UCM).
Sílvia García Dauder.
(investigadora, professora de psicologia social a la URJC).

 “Masculinitats i homofòbia”
Eugeni Rodríguez.
Front d’Alliberament Gai a Catalunya (FAGC).

Coordina i presenta:
Helena Torres.
(Associació Des/Identitats – FIC / UAB).

Cloenda:
Sr. Agustí Soler.
(President de la Federació d’ONG pels DDHH i del CEDIC).

dissabte 4 de juny

10.00 h.

12.00 h.

12.00 h.

14.00 h.

10.00 h.

12.00 h.

14.00 h.

16.00 h.

18.00 h.

Exposició: Materials educatius de l’Institut Municipal
d’Educació. Coordina: Judith Rifà.

Passi continu vídeo: “La masculinitat a debat”

Projecció continuada en DVD de la performance:
“Implantes”, del grup Post-Op.

Projecció de l’estudi:
“Què hem de fer i pensar els homes? Fabricacions de la
masculinitat en la matriu heteronormativa”,
d’Helena Torres i Joan Pujol.

activitats paral·leles. divendres 3 de juny

programa

Exposició i venda de llibres. Pròleg, llibreria especialitzada.
A la sortida de l’aula de conferències.

llibreria. divendres 3 de juny

De 10.00 h.
a 20.00 h.

sala
nicolau
d’olwer

aula nicolau d’olwer, planta baixa

De 10.00 h.
a 20.00 h.


