Laboratori Cooperatiu
de Socioantropologia

Curs: «Feminismo y sectores marginales. Un diálogo no
siempre fácil»
Duració: 4 hores
Dates: 30 d’octubre i 6 de novembre de 2014 - Horari: d’11:00 a 13:00 h
Organitzen: ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i Grup de treball en
“Socioantropologia dels mons contemporanis” de l’Institut Català d’Antropologia (ICA)
Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans, c/ del Carme, n. 47, Barcelona.

Professora: Dra. Dolores Juliano
CONTINGUTS (el curs es farà en castellà)
CAT / CAS
En este curso se pretenden analizar las dificultades epistemológicas con que se ha encontrado el
feminismo para entablar un verdadero diálogo con los sectores más marginales de mujeres, tales
como delincuentes, prostitutas o transexuales.
Estos problemas se han dado pese al potencial cuestionador del movimiento feminista, su voluntad
universalizadora y su interés por las víctimas de la violencia. El problema viene desde los inicios en el
siglo XIX, ya que al apoyar las reivindicaciones de derechos civiles para las mujeres (principalmente el
acceso al sufragio) en la superioridad moral femenina, dejaban sin cobertura a las transgresoras, que
sólo podían ser apoyadas en tanto que víctimas. Complementariamente, como todos los movimientos
de izquierdas de la época, partían de una idea lineal y determinista del desarrollo social, que impedía
entender reivindicaciones diferentes, originadas en entornos sociales diferentes.
Pese a esos obstáculos el feminismo dispone de herramientas teóricas y de capacidad política para
superar esas contradicciones. El desarrollo histórico de los obstáculos epistemológicos y las
posibilidades teóricas y las experiencias de apertura a diálogos constructivos serán, por tanto, el
objetivo de análisis de este curso.
En aquest curs es pretenen analitzar les dificultats epistemològiques amb què s'ha trobat el feminisme
per establir un veritable diàleg amb els sectors més marginals de dones, com ara delinqüents,
prostitutes o transsexuals.
Aquests problemes s'han produït malgrat el potencial qüestionador del moviment feminista, la seva
voluntat universalitzadora i el seu interès per les víctimes de la violència. El problema ve des dels
inicis al segle XIX, ja que en assentar les reivindicacions de drets civils per a les dones (principalment
l'accés al sufragi) en la superioritat moral femenina, deixaven sense cobertura a les transgressores,
que només podien ser recolzades en tant que víctimes. Complementàriament, com tots els moviments
d'esquerres de l'època, partien d'una idea lineal i determinista del desenvolupament social, que
impedia entendre reivindicacions diferents, originades en entorns socials diferents.
Malgrat aquests obstacles el feminisme disposa d'eines teòriques i de capacitat política per superar
aquestes contradiccions. El desenvolupament històric dels obstacles epistemològics i les possibilitats
teòriques i les experiències d'obertura a diàlegs constructius seran, per tant, l'objectiu d'anàlisi
d'aquest curs.
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Dolores Juliano antropòloga, feminista, docent jubilada de la Universitat de Barcelona i fundadora
dels grups LICIT (Línia d’Investigació i Cooperació amb Immigrants Treballadores del sexe) i de l’ara
anomenat “Socioantropologia dels mons contemporanis” de l’Institut Català d’Antropologia.

INSCRIPCIÓ
Preus d’inscripció:
General: 30 €
Per a socis i sòcies de l’ ICA, estudiants, aturats i jubilats: 25 €
Inscripció:
Per formalitzar la inscripció s’ha d’omplir i enviar la fitxa: http://goo.gl/PZXmXA
El pagament de la inscripció s’ha de fer al número de compte IBAN:
CAIXA D’ENGINYERS ES57 3025 0001 11 1433507813 (fent constar nom, cognoms i títol del
curs)
També es por fer en efectiu a la secretaria de l’ICA: c/ Casp, nº 43, bajos 1ª - (ECOS Grup
Cooperatiu) Barcelona 08010; en aquest cas es recomana trucar per tel. abans de passar.
Es lliurarà certificat d’assistència i d’aprofitament.
Places limitades. Matrícula per rigorós ordre d’inscripció.

INFORMACIÓ
ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia
grupo.erapi@gmail.com
Institut Català d'Antropologia (ICA)
Tel 93 410 37 77
secretaria@antropologia.cat

COL·LABORA
Institut d’Estudis Catalans (IEC)
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