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Els drets polítics de les dones, en un seminari

Participació i polítiques amb enfocament de gènere, temes que
s'abordaran
Els biaixos de gènere en la participació i la representació
política, els drets socials, econòmics i polítics des de la
teoria feminista, l'enfocament de gènere en les polítiques
públiques i les d'igualtat, són alguns dels temes del II
Seminari universitari sobre drets col·lectius i feministes [ 

, dedicat enguany ahttp://www.grase.udl.cat/wp-content/uploads/2018/05/seminari_dones_programa.jpg ]
"Dones i drets polítics".

Organitzat pel Grup de Recerca en Anàlisi Social i Educativa ( ) de laGRASE [ http://www.grase.udl.cat/ ]
Universitat de Lleida i el Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i les Nacions (CIEME [ 

), el seminari tindrà lloc el proper dia 7, a la Sala dehttp://www.ciemen.cat/ ]N [ http://www.ciemen.cat/ ]
videoconferències del campus de Cappont. 

El seu objectiu és promoure l'intercanvi de coneixements i la reflexió entre la universitats i agents socials que
treballen en qüestions de gènere per avançar en una nova construcció d'un sistema política feminista, explica
una de les seues organitzadores, la investigadora de la UdL, Mariona Lladonosa.

La jornada, oberta al públic, comptarà amb Tània Verge i Jule Goikoetxea, activistes feministes i professores de
Ciència Política a les universitats Pompeu Fabra (UPF) i del País Basc (UPV-EHU), respectivament.

Verge és especialista en gènere i política, concretament en relacions de poder, participació política i social i
polítiques d’igualtat. Ha estat consultora i formadora en gènere i des del 2014 és la directora de la Unitat
d’Igualtat de la UPF.

Goikoetxea, formada a la Universitat de Cambridge i la Universitat del País Basc, és directora del Màster en
Governança i Estudis Polítics de la UPV-EHU. Les seues investigacions centrades en la democràcia i l'Estat,
han abordat el nacionalisme i la sobirania al País basc i Catalunya, així com l'empoderament de les classes
populars i de les dones.

El seminari aborda els drets polítics de les dones. FOTO:
Alfonso Sangiao (CC BY-NC-ND 2.0)
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