Informació d’interès
Inscripcions:
Fins al 28 de juny de 2019
www.ub.edu/estiudones

Lloc de realització dels cursos:
Citilab Cornellà
Pl. Can Suris, s/n.
08940 Cornellà de Llobregat

Inscripcions i informació
de beques per a alumnes de
Cornellà de Llobregat:
Del 27 de maig al 28 de juny de 2019
Centre d’Informació i Recursos
pera les Dones (CIRD).
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18.
08940 Cornellà de Llobregat
93 474 28 41
ladona@aj-cornella.cat

Horari dels cursos:
De 9 a 13.30 h
Transport:
Metro línia 5 (parada Cornellà Centre)
RENFE (parada Cornellà)
Trambaix T1 i T2 (parada
Fontsanta-Fatjó)

ORGANITZA:

COL·LABORA:

AMB EL SUPORT DE:

12>
Universitat d’estiu
de les Dones
Cornellà de Llobregat
De l’1 al 5 de juliol de 2019
CITILAB CORNELLÀ

Inauguració
institucional
i conferència
DILLUNS 1 DE JULIOL, 11.30 h
Auditori del Citilab

Cursos
#meToo: de moviment
inèdit a desenes de
denúncies compartides
COORDINACIÓ:
Patrícia Martínez. Doctora en Història
i professora de la UB, membre de
l’Assemblea Feminista de la UB.
CONTINGUT:
• Feministes arreu del món teixint xarxes
• Enxarxar-nos perquè sí: Dones per Dones
• Moviments llargs i grans:
Marxa Mundial de Dones
• Expliquem-ho totes: #meToo i #Cuéntalo
• Davant la invisibilització i l’expulsió de
dones professionals: OnSónLesDones?
• Un moviment que ens va commoure
a totes: Women’s March
• Dones governant Municipis #Antimasclistes
• Comando Señoras: interpretació
col·lectiva @comandoseñoras
• Davant violències i assassinats:
Novembre Feminista
• Inundant el món d’Assemblees
Feministes: @assfeministaUB
http://www.juliols.ub.edu/curs-estiu/
metoo-moviment-inedit-desenesdenuncies-compartides

El pentagrama mut:
compositores
en la història
COORDINACIÓ:
Xosé Aviñoa Pérez. Catedràtic del
Departament d’Història de l’Art de la UB.

• Tecnologies de la representació,
art anticolonial i desobediència
transfeminista
• Dispositius de poder tecnopatriarcal
i subversions somatopolítiques a
l’era de la farmacopornografia
http://www.juliols.ub.edu/curs-estiu/
cossos-impossibles-desmuntantimaginari-sexual

Cossos im-possibles.
Desmuntant
l’imaginari sexual
COORDINACIÓ:
Amanda Mauri. Investigadora
i activista feminista.

CONTINGUT:
• Teoria encarnada, aliances
transfeministes i vulnerabilitats
• Subjectes de drets, fronteres
corporals i resistència
• Resistència bollera antiracista
i interseccionalitat
• Epistemologies rumiants i sabotatges
corporals al sistema colonial
• Identitats, arxius, textualització
i genealogies bolleres
• Posicions ex-cèntriques i interrupcions
artístiques feministes

DILLUNS 1 DE JULIOL, 19 h

‘Love is in the air’

CONTINGUT:
• La dona i l’entorn musical al llarg
de la història. Creació i indústria
• La dona compositora i intèrpret
al cor de l’Europa medieval
• Genio musical, mujeres e Ilustración:
el nacimiento de un mito
• Lied de Clara Schumann i Fanny Hensel
(Mendelssohn)
• La obra musical de las mujeres
en las tres Américas
• Dones i propietat intel·lectual. Marc legal
i institucions internacionals de defensa
• Ruth Crawford Seeger
• Concert de música escrita per dones
http://www.juliols.ub.edu/curs-estiu/
pentagrama-mut-compositores-histories

Les tardes de
la Universitat

Màrqueting de
gènere, una altra
mena d’opressió
COORDINACIÓ:
Meritxell Joan Rodríguez. Investigadora
predoctoral a Cartografies literàries de la
Mediterrània, al Departament de Filologia
Clàssica, Romànica i Semítica de la UB.
CONTINGUT:
• Conceptes clau per desenvolupar
una mirada feminista al
màrqueting i la publicitat
• Estigmatització classista de la dona
de perifèria. Una mirada feminista
• Art feminista: intervencions crítiques al
discurs del màrqueting i la publicitat
• “I’d like to buy the world a Coke”:
qüestionant les representacions de la
diversitat de cossos i el “blackwashing”
• La diversitat com a estratègia de
màrqueting: apropiació de dissidències
sexuals per part de la publicitat
• Com es ven la literatura que circula?
• Claus per pensar en la construcció
d’etiquetes identitàries
• Masculinitats al màrqueting
publicitari: hegemonia i dissidència
• Cossos (colonitzats) a la venda:
la representació dels cossos
al Pròxim Orient
http://www.juliols.ub.edu/curs-estiu/
marqueting-genere-altra-mena-opressio

Nosomosnadie, companyia de teatre i clown
L’amor es busca o es troba? El resultat
és un vol fictici amb quatre hostesses
amenitzat amb música i molt d’humor.
DIMARTS 2 DE JULIOL, 19 h

Master Class: Practicar Ioga
per una salut integral
Centre Ioga Namaste Cornellà
DIJOUS 4 DE JULIOL, 19.30 h

Monica Green: Concert
Homenatge a les grans
dives del soul
1 euro solidari.
DIVENDRES 5 DE JULIOL, 19 h

Presentació MAF
Mujeres Alegres Festival

Cloenda institucional
DIVENDRES 5 DE JULIOL, 11.30 h
Auditori del Citilab

Concert de cloenda
Recital líric amb Ulrike Haller
(soprano) i Soojeong Joo (pianista).
Presentat per Jordi Maddaleno
(crític d’òpera).

