
6.10.21
Programa
de les Jornades.
6 i 7 d’octubre de 2021

Centre Cívic
Convent de Sant Agustí
C. Comerç, 36

15.30-17.30 h     
Fòrum amb entitats 
de la ciutat
Espai centrat en el treball amb entitats que 
treballen gènere i masculinitat a la ciutat 
amb l’objectiu de reflexionar i definir les 
necessitats que tenen els agents de la ciutat 
i com es poden generar noves oportunitats 
de treball amb la inauguració del nou centre. 
Activitat tancada. 

18-20 h    
Diàlegs populars. 
Pensar col·lectivament 
les masculinitats
Moderats per Gemma Torres, historiadora 
especialista en estudis de gènere i 
masculinitat. 

18-18.50 h 
Existeixen els homes de veritat? 
Amb la participació de Miquel Missé, 
sociòleg, consultor en polítiques públiques  
i activista trans, Antonio Centeno, activista 
social, membre del Foro de Vida Indepen-
diente y Divertad (FVID) i del Colectivo 
Ficcial.

18.50-19.15 h
Pausa
Performance Drag King. 
A càrrec de Ken Pollet

19.15-20 h
Com serà l’home del futur?  
Amb la participació de Paco Abril, sociòleg 
i membre de l'associació Homes Igualitaris - 
AHIGE Catalunya i Adriana Sabater, educa-
dora social i activista feminista.

20-20.15 h 

Tancament de l’acte
A càrrec de Julia Alpiste i Roy Galán 

20.30-20.50 h 

Monòleg 
A càrrec de Març Llinàs 

18-19.15 h  
Taula rodona.
Present i futur de les 
polítiques públiques 
sobre el treball 
masculinitats
Presentat per Alfredo Ramos, gestor 
cultural, investigador en masculinitats, 
membre de Un Estudio Propio. 

En aquest taula pretén dialogar sobre la 
importància de les polítiques públiques 
orientades al treball de masculinitat partint 
d’experiències i programes existents i  
reflexionar sobre els límits i reptes que 
tenim des de les polítiques públiques.

Amb la participació de Laura Pérez, 
tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de 
Barcelona, Tatiana Moura, centre d’Estudis 
Socials / Promundo Portugal i Josetxu 
Riviere,  especialista en gènere, igualtat 
i masculinitat, que ocupa la Secretaria 
Tècnica del programa Gizonduz-Emakunde.

19.30-20.45 h 
Conferència 
“Man Unmade” 

A càrrec de Jack Halberstam, director de 
l’Institute for Research on Women, Gender 
and Sexuality-Columbia).  
Presentat per Laura Pérez, tinenta d’alcaldia 
de l’Ajuntament de Barcelona.  
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