
Tots els seminaris es realitzaran de 18h a 20h 
a la Sala Vallespir del CDD La Bonne 
(Carrer Sant Pere més Baix, 7, Segona Planta, Barcelona)

L’accés és gratuït però cal inscripció prèvia
Pots fer-ho aquí 

Art, 
Salut i   

Polítiques 
Públiques 

Organitza: Amb el suport de: 

Contacte: 
seminarisubversions@gmail.com
Web: 
seminarisubversions.wordpress.com

4rt CiCLe De SeminAriS 
D’eStuDiS SoBre DiVerSitAt 
SexuAL o De gènere

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduSm1gwZKa-uKyycnKxqTTVFqfPTlpqJZXy0DKDV5ntTHEwQ/viewform
https://seminarisubversions.wordpress.com/curs1415/


››› Seminari I: 

“Genderhac-KinG. hacKejant 

el cos-arxiu a través d’eines 

deconstructives com la 

parodia i el travestisme” amb 

dieGo marchante

Dijous 1 de març 

segons marchante, aquest arxiu és, 

de fet, un cos o més aviat, el seu 

propi cos. és l’arxiu amb el que ha 

crescut com a persona, com a militant 

i com a artista. és la història de tots 

els referents que l’han ajudat a (de)

construir-se com a transfeminista, 

bollera, postporno, trans* i pirata 

del gènere a la deriva. en aquesta 

presentació, ens proposa una síntesi de 

la seva tesi doctoral. 

Diego Marchante “Genderhacker”, 

activista transfeminista, artista 

transmedia, investigador i docent. 

doctor en belles arts per la ub, des 

del 2007 treballa com a professor a la 

Facultad de belles arts de la ub, a la 

uniba i a la umh.

››› Seminari II:

“debats entorn a la 

representació i la 

institucionalització del Fet 

trans” amb eulalia corbella, 

helena García jiménez i marina 

Garcia.

Dijous 15 de març

en aquesta sessió es presentaran 

tres treballs de Final de màster que 

aborden diversos debats entorn la 

representació i la institucionalització 

del fet trans. són els següents: 

“la institucionalització del model 

despatologitzant en l’atenció a 

persones trans a catalunya” a càrrec 

d’eulàlia corbella, “trans en scène: 

modes de representació de cossos 

trans en la publicitat a través de l’anàlisi 

de tres campanyes publicitàries”” a 

càrrec de helena García-jiménez i 

“el Fet trans a tv3 : la responsabilitat 

social dels mitjans en l’aprenentatge 

de la diversitat de gènere” a càrrec de 

marina Garcia.  

Eulàlia Corbella és llicenciada en 

historia de l’art per la ub, Helena 

García-Jimenez és llicenciada en 

publicitat i relacions públiques per la 

uab . ambdues han presentat el seu 

tFm en el marc del master d’estudis 

de dones, Gènere i ciutadania de 

l’iiedG. per la seva banda, Marina 
Garcia és llicenciada en periodisme per 

la universitat de valència i ha presentat 

el seu tFm en el marc del màster en 

mitjans, comunicació i cultura a la uab 

››› Seminari III:

“reFlexions sobre l’atenció 

pública a la salut sexual 

i reproductiva des d’una 

perspectiva de diversitat sexual 

i de Gènere”  amb sandra 

Fernández-Garrido i maria 

rodó de zárate

Dijous 19 d’abril 

aquest seminari ens apropa a 

dues experiències d’investigació i 

pràctica al voltant de la salut sexual 

i reproductiva de persones amb 

corporalitats, gèneres i sexualitats 

diversos. sandra Fernández-Garrido 

presentarà “aproximació a les 

problemàtiques de salut sexual i 

reproductiva de la població tlGbQi 

del municipi de madrid”. per la 

seva banda, maria rodó de zárate 

parlarà de “visions feministes sobre 

la reproducció assistida: maternitats 

lèsbiques, violència obstètrica i lluites 

compartides”.

Maria Rodó de Zárate, activista 

feminista i investigadora postdoctoral 

a l’in3 de la uoc. és llicenciada 

en ciències polítiques, màster en 

estudis de dones, Gènere i ciutadania 

i doctora en Geografia. Els seus 

temes d’estudi són les geografies 

feministes i de les sexualitats, els 

estudis de joventut, la teoria de la 

interseccionalitat i el dret a la ciutat. 

Forma part de la campanya Feminista 

pel dret a la reproducció assistida. 

Sandra Fernández-Garrido és 

investigadora i formadora. llicenciada 

en biologia, es va especialitzar en 

estudis feministes i antropologia mèdica. 

col·laboradora del medical anthropology 

research center (marc) de la urv, 

ha coordinat recentment el diagnòstic 

participatiu en salut sexual, reproductiva 

i dret a l’exercici de la identitat de la 

població tlGbQi del municipi de madrid.
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››› Jornada:

interseccionalitat en les 

polítiQues locals de diversitat 

sexual i de Gènere

Dijous 3 de maig 

Jornada de reflexió entorn els reptes 

d’aplicar la interseccionalitat en les 

polítiques locals de diversitat sexual 

i de gènere en la que es combinaran 

reflexions des de la recerca així com des 

de la pràctica i es presentaran diverses 

iniciatives de diferents ajuntaments 

arreu del món portades a terme en 

aquest àmbit.

aquesta jornada es realitza el marc 

del projecte “interseccionalitat en 

les polítiques lGtbi metropolitanes” 

finançat per Metropolis (Associació 

mundial de les Grans metropolis)  i 

liderat per les ciutats de barcelona, 

berlin, buenos aires, medellin i 

montevideo. properament tindreu més 

informació.

››› Seminari IV:

 “el poder de la mirada. 

reclusió i pèrdua en el cinema 

arGentí contemporani” amb 

lucas martinelli

Dijous 31 de maig 

el cinema construeix subjectes socials 

que poden tenir una exposició 

-figural, narrativa i audiovisual- justa, 

condemnatòria o transformadora. a partir 

d’un panorama sobre l’exclusió i les seves 

fronteres sexuals en el cinema argentí 

entre la modernitat cinematogràfica i 

l’actualitat, aquest seminari analitzarà 

els marcs que permeten representar els 

cossos i les seves condicions precàries.

Lucas Martinelli és tesista doctorand 

amb menció en estudis de Gènere i 

llicenciat en arts per la Facultat de 

Filosofia i Lletres de la Universitat de 

buenos aires. docent en el mestratge 

d’estudis i polítiques de Gènere de la 

universidad de tres de Febrero i en 

la carrera d’arts combinades (FFyl / 

uba). ha compilat el llibre “Fragmentos 

de lo queer.arte en américa latina e 

iberoamerica” i ha publicat nombrosos 

articles.

››› Seminari V:

 “la transFormació de les 

cateGories identitàries en relació 

a la diversitat de Gènere: el cas 

de l’activisme trans de barcelona 

(1978-2010)”  amb miQuel missé i 

Gerard coll-planas

Dijous 14 de juny   

des de l’emergència als anys 1970 del 

moviment lèsbic, gai, bisexual i trans 

a barcelona, les categories identitàries 

per definir les persones que no 

s’identifiquen amb la identitat de gènere 

socialment assignada, han viscut una gran 

transformació. en aquesta presentació, 

s’explora l’evolució i els conflictes entorn 

de les categories identitàries relacionades 

amb les realitats trans en el seu context 

històric.

Miquel Missé és sociòleg i activista trans. 

Gerard Coll-Planas és director del centre 

d’estudis interdisciplinaris de Gènere 

(ceiG) de la uvic-ucc. 

conjuntament dinamitzen la línia 

d’estudis sobre diversitat sexual i d 

gènere de la  uvic-ucc.

››› Seminari VI:

 “Femonacionalismes, iGualtat de 

Gènere i racisme” amb diana mulinari 

Dijous 21 de juny  

suècia, com la resta dels països 

escandinaus, són reconeguts 

mundialment per les seves polítiques 

d’igualtat de gènere, models que s’han 

traslladat (i traduït) en projectes de 

desenvolupament cap al sud global. el 

model proporciona importants avenços 

en relació a l’expansió de la ciutadania 

de gènere i sexual, però crea i implica 

importants limitacions des d’una 

perspectiva queer i postcolonial.

Diana Mulinari és professora titular del 

departament de Gènere de la universitat 

de lund, suècia. el seu treball pren com 

a punt de partida les tradicions marxistes, 

decolonials i antiracistes per investigar la 

relació entre gènere, sexualitat i política.  
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