
Gegantes i diablesses:
trencant estereotips
sexistes en la cultura
popular

Dijous, 5 de novembre de 2020

Jornada professional en línia

De 9.30 h a 14.30 h

Organitza: Amb el suport de: 
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En línia a través de: Canal de You Tube de Roca Umbert
Fàbrica de les Arts

https://youtu.be/qiZv7DIDTXs
https://youtu.be/qiZv7DIDTXs


La recreació d'esdeveniments de cultura popular -siguin
o no patrimonials- i la construcció d'identitats de gènere
són indestriables. Hi ha pràctiques i esdeveniments
festius que reprodueixen prejudicis i estereotips però
també poden ser espais on qüestionar les normes i el
paper dels sexes.

La jornada “Gegantes i diablesses. Trencant estereotips
sexistes en la cultura popular” vol reflexionar-hi,
presentar alguns casos de bones pràctiques i dibuixar
quins instruments tenim per promoure i fomentar, des
de les polítiques públiques, la igualtat de gènere i la
protecció del patrimoni cultural i etnològic.

La jornada s’adreça de manera preferent a personal
tècnic dels àmbits de cultura, festes, joventut, ciutadania
i participació; també a juntes directives i persones
associades a entitats culturals.
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09.30 h - 09.50 h

11.20 h - 12.30 h

13.00 h - 14.15 h

Benvinguda a càrrec de:

Ponències de Lídia Montesinos i Verònica Gisbert, el patrimoni immaterial i la
desigualtat de gènere

Taula rodona sobre casos de bones pràctiques

La Patum: feminisme, participació popular i cultura, a càrrec de Roser
Valverde, Segona Tinenta d’Alcaldia, i Marta Planas, Tècnica de
Participació Ciutadana i Festes

Taula rodona sobre casos de bones pràctiques 

10.00 h - 11.00 h

Il·lm. Sr. Josep Mayoral, alcalde de Granollers

Sra. M. Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural

Sra. Laura Martínez Portell, presidenta de l'Institut Català de les Dones 

Perspectiva de gènere a les colles castelleres, a càrrec d’Aina Mallol
excap de colla dels Xicots de Vilafranca i presentadora de Castells TV

Divendres d'Aquelarre: percussió i feminismes, a càrrec de  Maria Peña i
Laura Urpí, de l'associació Band Tokades

Taula moderada per Joana Martínez, tècnica de l'ICD i antropòloga

14.15 h - 14.30 h Torn obert de paraules

La jornada serà conduida per Gemma Aguilera, periodista

Taula moderada per Gemma Aguilera

Les festes majors i populars en clau feminista, eines i   experiències
situades, a càrrec de Carla Alsina

Som un carnaval lliure de sexisme, a càrrec d'Esther Marmaneu,
Regidora de Cultura i igualtat de l’Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos

El canvi de rol de la dona a les falles de la Pobla de Segur, a càrrec de
Clàudia Plana

11.00 h - 11.15 h Torn obert de paraules

12.30 h - 12.45 h Torn obert de paraules
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Ponents del col·loqui

Verònica GISBERT  

Doctora en antropologia social i cultural.
Professora i investigadora independent

Doctora i llicenciada en Antropologia Social i Cultural (UB) i llicenciada en Filosofia (UV).
Ha desenvolupat investigacions acadèmiques i aplicades a Catalunya i el País Basc i
també ha treballat en l’àmbit cultural i divulgatiu. Actualment imparteix docència a
l’Escola de Màster i Doctoral de la UPV/EHU i recentment ha publicat l’informe Patrimoni
immaterial i desigualtat de gènere. Anàlisis i propostes des d’una perspectiva antropològica i
jurídica, editorial Lacultivada.

A la seva tesi doctoral, va aprofundir i analitzar la lluita de dones de diferents territoris
de l'estat per aconseguir la igualtat festera. Així doncs, a la seua tesi Dones en peu de
festa: accions col·lectives i emocions en els espais festius podem trobar els casos d'estudi de
les Festes de Moros i Cristians d'Alcoi, Les Falles de València, San Fermin d’Iruña, La
Patum de Berga i els Alardes d'Irun i Hondarribi a Euskadi. D’aquests apropament van
sorgir diferents articles publicats a diverses revistes científiques de l’àmbit de l’estat
espanyol i internacionals.

Doctora en Sociologia i professora del
departament de Sociologia i Antropologia Social de
la Universitat de València

Organitza: Amb el suport de: 

Lídia MONTESINOS
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Conductora i moderadores

Organitza: Amb el suport de: 

Gemma AGUILERA
Periodista

Nascuda a Sant Boi de Llobregat el 1979. Actualment, responsable d’informació política
al diari EL MÓN i col·laboradora de Tornaveu, la revista digital dedicada a la cultura
popular de l’Ens de Comunicació Associativa. L’any 2007 va rebre la menció d’honor en
periodisme escrit dels Premis Ciutat de Barcelona, i el 2011 va guanyar el Premi d’Assaig
Joan Fuster amb l’obra Agent 447, l’home que va detenir el president Companys. Ha treballat
en televisió i ha passat per la redacció del diari AVUI i el setmanari EL TEMPS.

Joana MARTÍNEZ
Institut Català de les Dones

Cap de l'Àrea de Promoció d'Activitats i Entitats de l'Insitut Català de les Dones. Entre
d'altres s'encarrega de coordinar la promoció i el foment d'activitats en pro de la
participació de la dona i la igualtat d'oportunitats home-dona i de l'associacionisme,
organitzar congressos, fires, seminaris, taules rodones sobre temes i aspectes
relacionats amb la igualtat d'oportunitats i altres d'interès per a dones, coordinar el món
associatiu de les dones i fer el seguiment de les activitats subvencionades per l'Institut
Català de les Dones a entitats sense ànim de lucre i ens locals.
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Marta PLANAS 
Tècnica de Participació ciutadana i
Festes de l’Ajuntament de Berga

Roser VALVERDE
Regidora de Cultura, Festes, Patum,
Participació i Feminisme i LGTBI de
l’Ajuntament de Berga

Historiadora, graduada en història des del 2016, especialitzada en Història
Contemporània i màster en Història Contemporània per la UAB des del 2017. Ha
participat de manera activa en entitats culturals de la ciutat, formant part del consell de
redacció de la revista l’Erol, publicada per l'Àmbit de Recerques del Berguedà. Des del
2017 he desenvolupat la meva tasca professional en l'àmbit de l'administració local i des
del novembre del 2018 és regidora per la CUP a l'Ajuntament de Berga. Des del maig del
2019, té dedicació completa com a regidora de l'equip de govern a l'Ajuntament de
Berga.

Llicenciada en Geografia, postgraduada en ‘Mètodes i tècniques per a l’estudi de la
població’ i actualment estudiant del grau en Dret. Des del 2002 al 2016 ha desenvolupat
l’activitat professional com a tècnica de desenvolupament local i participació ciutadana
tant en l’àmbit privat com en l’administració local. Actualment, és tècnica de Participació
ciutadana i Festes de l’Ajuntament de Berga, duent a terme la programació d’actes i la
contractació dels serveis relacionats, entre d’altres tasques, i secretaria del Patronat
Municipal de La Patum, com a consell municipal de participació ciutadana de la festa.

Organitza: Amb el suport de: 

Casos
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Carla ALSINA
Sociòloga i màster en estudis de
dones, gènere i ciutadania

Ha treballat en l'àmbit de la salut emocional i les violències masclistes amb treballadores
del sexe; en la defensa dels drets humans des d'una perspectiva de gènere
interseccional impulsant el Centre per la defensa dels drets humans Irídia, i a la
Fundació Surt, liderant l'àrea d'empoderament econòmic i l'eix d'economia feminista.
Des de fa 6 anys, ha impulsat la incorporació de la mirada feminista en espais de festes
populars, oci nocturn i projectes culturals, conjuntament amb diferents administracions
públiques i des de la vessant activista feminista. 
Actualment és la Coordinadora de l'Ateneu Popular 9 Barris on, des del grup de treball
de cures, impulsa un pla de treball que posi al centre la vida en els processos de treball i
els creatius, així com vetllar per transversalitzar el feminisme en el projecte cultural.

Organitza: Amb el suport de: 

Clàudia PLANA
Membre de l’Associació Cultural de Fallaires
i Pubilles de la Pobla de Segur

Una de les impulsores de la participació de les dones com a fallaires en les Falles de la
Mare de Déu de Ribera de la Pobla de Segur. Ha estat implicada en diferents entitats
socials del poble, com l’Agrupament Escolta i Guia. Actualment cursa estudis de medicina
a la UAB i participa en el moviment estudiantil d'aquesta universitat. 

Casos
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Aina MALLOL
Excap de colla dels Xicots i actualment 
presentadora de Castells TV

Mallorquina d'origen va venir a estudiar a BCN disseny i magisteri, però va ser en
aquesta època on va aprofundir encara més en la seva passió, els Castells, va formar
part de la colla universitària i en va ser la cap durant un any; poc després va formar part
dels Xicots de Vilafranca on va anar prenent diferents responsabilitats fins a arribar a
ser-ne la Cap de colla entre el 2011-2016 (anys exponencials de creixement de la colla)
Actualment es dedica professionalment a fer de comentarista de les diades castelleres i
co-presenta el programa de TV3 Obrint plaça. També treballa en l'elaboració d'un
documental sobre la Dona Castellera.

Organitza: Amb el suport de: 

Maria PEÑA i Laura URPÍ
Band Tokades

Band Tokades va sorgir ara fa 17 anys quan un grup d'amigues, un dia parlant, van
decidir crear un grup de percussió com a reacció a un panorama cultural dominat per
homes i com a manera de reivindicar l’espai de la dona en aquest àmbit. Actualment
continuen creient en aquests valors, i en l’efectivitat i necessitat d'espais no mixtes com
a eina d'empoderament per a dones i altres identitats dissidents. És per això que ja fa
14 anys que realitzen l'espectacle de Divendres d'Aquelarre, aportant una mirada
feminista a aquesta festa popular.

Casos
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Esther MARMANEU
Regidora de Cultura i igualtat de
l’Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos

Regidora de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos en les àrees de cultura i
igualtat. Des del 2015 encapçala diferents projectes de sensibilització i visibilitat de la
dona en l’àmbit de la cultura, el lleure i la participació ciutadana, com a eixos
vertebradors d’una societat equitativa de gènere.
Durant aquets anys han impulsat nombroses accions contra les agressions sexistes en
l’àmbit festiu, han fet projectes de recuperació de memòria històrica de la dona al
municipi i accions d’empoderament femení.

Organitza: Amb el suport de: 

Casos
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Mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front
a la crisi sanitària provocada per la COVID19

Organitza: Amb el suport de: 

Degut a les mesures de contenció per prevenir el risc de
transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2,
la jornada no oferirà l’opció d’assistència presencial tal com
s’havia previst i s'emetrà únicament en línia i en directe pel
canal Youtube de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. 


