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“Treballar amb la mirada interseccional”
Introducció
Aquesta formació està dissenyada amb l’objectiu de facilitar eines teòriques i pràctiques
d’aproximació i coneixement de la realitat i dels contexts amb els quals estem treballant, que
s’adeqüin a la complexitat d’aquests i incorporin els múltiples nivells d’anàlisi d’una mateixa
situació.
El concepte d’interseccionalitat, proposat per l’acadèmica afro-nord-americana, Kimberlé
Williams Crenshaw, convida a reflexionar sobre com operen les estructures de poder, de quina
manera interaccionen entre elles i com vehiculen els privilegis o vulnerabilitzen certes
identitats que operen en contextos determinats.

Aquesta proposta permet explorar com les discriminacions de gènere, edat, classe, origen,
orientació sexual, etc. es presenten de manera entrecreuada, i comprendre com
s'estructuren les asimetries en diferents contexts o circumstàncies.

Objectius
1. Aportar coneixement sobre la perspectiva intercultural, de gènere i la LGTBI.
2. Introduir el concepte d'interseccionalitat com a eina d'anàlisi de les relacions de poder en
diferents contextos.
3. Donar eines per incorporar la mirada interseccional a la intervenció social i al
desenvolupament de projectes locals.

Persones destinatàries




Professionals d’equipaments i serveis públics de la ciutat
Persones vinculades a entitats
Persones a títol individual

Durada
El curs té una durada de 16 hores. 4 sessions de 4 hores cada una.

Data i lloc de realització
Dates: 6, 13, 20, i 27 de novembre. Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: Espai Avinyó (Carrer d'Avinyó, 52).

Inscripcions
El curs és gratuït i s’ofereix a un màxim de 25 persones. Cal fer la pre-inscripció abans del
28/10/2019 a: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/136979
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Continguts
Sessió 1: Introducció a la perspectiva de gènere i LGTBI


Introducció als conceptes bàsics de la perspectiva de gènere
-



Determinisme biològic i universalisme vs construcció social del gènere en diferents
contextos socials i culturals.
El sistema Sexe/gènere.
El patriarcat. La divisió sexual del treball (espai públic/privat).
Transversalitzar la perspectiva de gènere.

Introducció als conceptes bàsics LGTBI
- La construcció de la normalitat i l’excepció.
- Pràctiques, identitats i autoidentificació LGTBI
- Heterocisnormativitat, l’homofòbia i la transfòbia.
- Homonacionalisme: la instrumentalització racista dels drets LGTBI.

Sessió 2: Introducció a la perspectiva intercultural
-

Reflexions entorn de la diversitat cultural des del pensament feminista. El coneixement
situat com a aproximació teòrica i metodològica.
La "gestió de la diversitat" per part dels Estats: des del assimilacionisme cap a la
multiculturalitat
La interculturalitat com a resposta a la crisi dels models tradicionals.
Diferents models d'interculturalitat. Aportacions de la perspectiva decolonial i la
interculturalitat crítica davant el etnocentrisme i el racisme estructural.
Experiències d'intervenció social per promoure la interculturalitat a Barcelona.

Sessió 3: Interseccionalitat: el concepte
- Introducció a la perspectiva interseccional.
- Orígens del concepte d'interseccionalitat. Feminisme postcolonial.
- Processos de diferenciació, co-funcionament i interrelació dels diferents eixos
d'opressió.
Sessió 4: Perspectiva interseccional aplicada a l’àmbit de la intervenció social
- Elements clau: poder, complexitat i situacionalitat.
- Anàlisi d'iniciatives amb mirada interseccional.
- Guió d’observació per tenir en compte la perspectiva interseccional en la intervenció
social.
- Reflexió i treball a través de casos pràctics.
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