ALCOLETGE
Del 8 al 10 de juliol de 2021

39A1

DONA I POLÍTICA
Aquest curs, centrat en la participació de la dona en l’esfera pública, girarà al voltant de dos grans eixos. D’una banda, ens proposem estudiar
i analitzar l’evolució històrica de la incorporació de la dona en la política. Partint de la conquesta del dret al sufragi, ens ocuparem de la seva
activitat política en el segle XX i en l’actualitat, amb atenció especial a la inflexió que la Guerra Civil i la dictadura posterior van suposar en
aquesta evolució. De l’altra, coneixerem les eines de què disposem en aquests moments per desenvolupar una política amb perspectiva de
gènere (especialment plans d’igualtat i protocols contra l’assetjament sexual), tot posant un èmfasi especial en l’anàlisi del lideratge femení.
Curs adreçat a totes aquelles persones interessades a atansar-se a la història i a la política des d’una perspectiva de gènere, ja siguin estudiants
universitaris o públic en general.
Observacions: Si la situació epidemiològica no permetés fer el curs de manera presencial, està previst realitzar-lo en línia a través del Campus
Virtual de la UdL.
Llengües d’impartició: Català

Coordinació: Antonieta Jarne Mòdol (Departament d’Història de la UdL)

Equip docent: Rosalia Carnicé Farré (regidora Ajuntament de Mollerussa), Mònica Gelambí Torrell (consultora de gènere), Magda Gregori Borrell (politòloga
i periodista), Antonieta Jarne Mòdol (UdL), Xènia Muray Duran (tècnica Ajuntament de Mollerussa), Maite Ojer Blasi (agent d’igualtat) i Noemí Riudor Garcia
(historiadora)
Durada: 20 hores

Espai: Sala d’Actes de l’Ajuntament d’Alcoletge i Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra Civil Ermengol Piró
Preu: 20 €
Places: 25

Patrocinen:

PROGRAMA

INFORMACIÓ I MATRÍCULA

Dijous 8

La matrícula es realitzarà per correu electrònic.

15.00-15.30 h
15.30-17.00 h
17.30-19.00 h
19.00-20.30 h
Divendres 9
10.00-11.30 h
12.00-13.30 h
15.30-17.00 h
17.00-19.00 h
Dissabte 10
10.00-11.30 h
12.00-13.30 h
13.30-14.30 h
16.00-18.00 h
20.00 h

Inauguració del curs
A càrrec de l’alcalde d’Alcoletge, Josep M. Gras Charles; la regidora de Cultura, M. Lluïsa Prat Boneta, i representant de l’Institut Català de
la Dona
Antonieta Jarne
El sufragi femení a Catalunya.
Noemí Riudor
L’ exili femení durant la Guerra Civil i la postguerra.
Antonieta Jarne
La incorporació de la dona en la política a Catalunya.
Mònica Gelambí
Els plans interns d’igualtat.
Rosalia Carnicé i Xènia Muray
Una experiència en polítiques de gènere. Exposició pràctica d’una experiència concreta.
Mònica Gelambí
La política des d’una perspectiva de gènere.
Representants polítiques d’àmbit local, català i estatal
Taula rodona: Dona i política a l’actualitat.
Magda Gregori
Salut, l’altra vida de les dones.
Maite Ojer
Els protocols per assetjament sexual i per raó de sexe.
Tancament del curs.
Visita guiada al Centre d’Interpretació de la Guerra Civil Ermengol Piró d’Alcoletge.
Acte de cloenda
Espectacle poeticomusical ‘La mirada violeta’.
La cantautora Meritxell Gené i la poeta i escriptora Aina Torres, retraten dos escriptores fonamentals de la literatura catalana:
Maria-Mercè Marçal i Montserrat Roig. Per què van escriure? Com les va condicionar el fet de ser dones? Un diàleg amb cançons, textos
i poemes.
Un homenatge a les dones de mirada violeta.

Envieu-nos a estiu@udl.cat la butlleta de matrícula disponible a http://estiu.udl.cat
Consulteu els descomptes en el preu de la matrícula a http://estiu.udl.cat

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.
Tots els cursos tenen places limitades. L’organització es reserva el dret d’anul·lar els
cursos de la Universitat d’Estiu que no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions.
Les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui
possible i se’ls hi oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar
l’import pagat.
Per a més informació sobre la Universitat d’Estiu:
Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

