
PROGRAMA

09:30h_ Inscripcions

10:00h_ Benvinguda a les VI Jornades de Lleure i Feminismes i dinàmica de 
presentació

10:40h_ Ponència a càrrec de la Miriam Solá

11:30h_ Tallers i experiències de matí

14:30h_ Pica-pica de tertúlia i dinar sota el braç (porta’t el dinar de casa)

16:00h_ Tallers i experiències de tarda

18:00h_ Espectacle-cabaret “La cultura del odio” i cloenda

TALLERS I EXPERIÈNCIES DE MATÍ, 11:30h a 14:30h

Títol: Transitant el gènere: identitats, gènere i corporalitats

Qui?: Cúrcuma

Què?:  S’explorarà  com ens  configura  i  delimita  la  vivència,  la  concepció i
percepció del  nostre cos:  el  fet  d’haver estat  socialitzades com a dones o
homes i el fet d’identificar-nos amb una determinada identitat de gènere. 

Alhora, el cos i les seves maneres de fer i d’estar, de moure’s, de sentir-se, de
reconèixer-se, de relacionar-se…també reprodueix (o transgredeix) la nostra
identitat de gènere. I en tot això, es veurà com influeix la manera en què les
persones del nostre voltant ens miren, ens llegeixen, ens perceben.

Com?: Vivencial, participativa amb dinàmiques grupals, creatives i de teatre. 

   

https://lacentrifugadora.org/qui-som/lequip/miriam-sola/
https://asscurcuma.wordpress.com/


Títol: Benvinguda diversitat

Qui?: Fil a l'agulla

Què?:  Proposem un taller per a reflexionar i compartir vivències relacionades
amb diversitat sexual i de gènere a través d'eines de teatre de les oprimides i
des  de la  perspectiva del  treball  de  processos.  Un espai  per  a  vivenciar  i
compartir.

Com?: Teatre de les oprimides, dinàmiques teatrals, eines introspectives. 

   

Títol: Nosaltres: Ressignificant els nostres cossos (I)

Qui?: Gogara i Luciérnagas_Art en Acció

Què?: Amb el present taller proposem generar un espai de reflexió, diversió i
creació al voltant de les nostres identitats, mitjançant la fotografia. Amb una
clara perspectiva de gènere i feminista, i a partir de l’escenari de la cultura
visual, volem crear un ambient de sororitat, creativitat i empoderament entre
les  participants,  convidant-les  a  realitzar  imatges  autobiogràfiques  que
explorin les seves identitats i la seva imatge corporal.

Com?: Metodologia participativa. 1ª sessió matí: dinàmiques grupals i 
visualització d'imatges. 2ª sessió tarda: set fotogràfic.

   

http://www.filalagulla.org/
https://gogaratalleres.wordpress.com/nosaltres-taller-de-fotografia-i-genere/


Títol: Ser trans al sistema educatiu

Qui?: Joves Trans de Barcelona

 
Què?:  Explicarem com el  sistema educatiu,  de base cissexista,  afecta a les
persones trans.

Com?: S'exposaran diferentes punts (la transfobia i el cissexisme, els 
problemes als quals ens enfrontem i diferents recursos).

  

Títol: Lluita compartida, identitats diverses

Qui?: Trans Runner

Què?: Després d'una introducció teòrica dins la temàtica de la definició del
que  entenem per  identitat(s),  així  com una breu explicació  de què  és  per
nosaltres ser  trans dins d'aquest  ventall  identitari;  es procedirà a un taller
pràctic a través de dibuix i pintura que buscarà fer reflexionar a les persones
assistents a nivell individual i grupal sobre què és la identitat i quin paper
ocupa ser trans dins d'aquest marc. 

Com?: Breu introducció teòrica seguida d'una activitat pràctica amb pintures i
una reflexió/debat dels diversos sentirs dels assistents.

   

https://www.facebook.com/JovesTransdeBarcelona/


TALLERS I EXPERIÈNCIES DE TARDA, 16:00h a 18:00h

Títol: Xerrada OASIS

Qui?: Associació Candela

Què?:  Explicació del projecte OASIS, colònies per a adolescents LGTB.

Com?: La sessió es serà en format xerrada.

  

Títol: Nosaltres: Ressignificant els nostres cossos (II) 
(És recomanable haver participat a la sessió del matí.)

Qui?: Gogara i Luciérnagas_Art en Acció

Què?: Amb el present taller proposem generar un espai de reflexió, diversió i
creació al voltant de les nostres identitats, mitjançant la fotografia. Amb una
clara perspectiva de gènere i feminista, i a partir de l’escenari de la cultura
visual, volem crear un ambient de sororitat, creativitat i empoderament entre
les  participants,  convidant-les  a  realitzar  imatges  autobiogràfiques  que
explorin les seves identitats i la seva imatge corporal.

Com?:  Metodologia  participativa.  1ª  sessió  matí:  dinàmiques  grupals  i
visualització d'imatges. 2ª sessió tarda: set fotogràfic.

   

https://gogaratalleres.wordpress.com/nosaltres-taller-de-fotografia-i-genere/
http://candela.cat/inici/


Títol: Biblioteca vivent

Qui?: Joves Trans de Barcelona 

Què?:  En grups reduïts, les persones trans expliquem la nostra experiència i
responem  a  preguntes  que  puguin  tenir  les  participants.  (Sempre  amb
respecte!)

Com?: La sessió es realitzarà en grups reduïts.  

  

Títol: La Perruca. Teatre Fòrum sobre identitats de gènere

Qui?: Nus teatre

Què?: La Perruca qüestiona els estereotips de gènere des de la infància, i les
resistències  que  es  troben  les  persones  que  trenquen  amb  les  normes
establertes (i no escrites) en relació al gènere.

Com?: El Teatre-Fòrum és una de les tècniques del Teatre dels oprimits i les
oprimides  d’Augusto  Boal.  Permet  treballar  temàtiques  socials  des  d’una
intervenció  artística.  Es  mostra  una  obra  de  teatre,  en  què  es  presenten
diferents situacions que acaben amb una crisi o una situació d’opressió. En un
segon  moment  es  passa  el  protagonisme  a  les  persones  del  públic,  que
esdevenen espectactrius. Participaran de manera activa en el debat i tindran
l’oportunitat de pujar a l’escenari, substituint un actor o actriu, per a provar
noves  idees  o  estratègies,  possibles  solucions  als  problemes  que  té  el
personatge que encarnen. 

    

http://www.nusteatre.org/
https://www.facebook.com/JovesTransdeBarcelona/


Títol:  Diversitat de gènere a la família, una oportunitat de creixement  

Qui?: transfamilia.org

Què?: Una visió des de l'experiència vivencial, dins l'àmbit de les families amb
diversitat de gènere.  

Com?: Presentació del grup. Exposició de les diferents vivències dins
de l'àmbit familiar a través d'un suport audiovisuals i de materials
educatius que ajudaran a la comprensió de les experiències trans. 

   

Ens veiem a les jornades!! #JLLiF16 #Transfeminismes

Més info a: 

Web: https://lleureisexisme.wordpress.com

Facebook: www.facebook.com/lleureifeminismes/

Twitter: @JLLiFeminismes

https://twitter.com/JLLiFeminismes
http://www.facebook.com/lleureifeminismes/
https://lleureisexisme.wordpress.com/
http://transfamilia.org/

