
	

 
FITXA TALLERS IGUALTATS CONNECTADES 

Sessió 2 
 
Nom formadora 	

Sam Fernández Garrido	

CV/Presentació  

Investigadora i formadora en gènere, diversitat i processos de salut/malestar/ 
atenció. Llicenciada en biologia; màster Oficial en Antropologia Mèdica i Salut 
Internacional. Membre del MARC (Medical Anthropology Research Center) de la 
Universitat Rovira i Virgili. Actualment desenvolupa la seva recerca sobre el paper 
del gènere i les emocions a la clínica intersexual espanyola. Ha coordinat recentment 
el “Diagnóstico Participativo de las Problemáticas que presentan las personas 
TLGBQI del municipio de Madrid en salud sexual, reproductiva y derecho a la 
identidad” de l’Ajuntament de Madrid.	

Títol del taller	

Interseccionalitat en els moviments socials: experiències i reptes	

Objectius del taller  

-Plantejar com la lògica interseccional sorgeix dels moviments socials. 

-Reflexionar sobre com la perspectiva interseccional pot aportar eines als moviments 
socials (debats, dificultats, facilitadors). 

-Exemplificar experiències concretes de diàleg entre els moviments socials i les  

administracions locals que hagin incorporat una perspectiva interseccional. 

	
	
	
	
	
	



	

Programa 

- Concepte d'interseccionalitat: dilemes i reptes al nostre context. 

- Abordant la interseccionalitat en la recerca a Madrid: la identificació de 
contrageografies per la ciutadania. 

- Contrageografies a la ciutat de Madrid: tres exemples per pensar la relació amb els 
moviments socials.  

Metodologia	

Es combinarà l’exposició amb un treball participatiu que permetrà que cada agent 
posi en diàleg l’experiència i els conceptes dels quals es parla a l’exposició amb els 
seus contextos d’intervenció, recerca o planificació.  

Articles de referència o bibliografia 

Coll-Planes, Gerard & Missé, Miquel (2009): Diagnosi de les realitats LGTB de 
Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. [Disponible on-line] 

Fernández-Garrido, Sam (Sandra): Diagnóstico Participativo de las Problemáticas 
que presentan las personas TLGBQI del municipio de Madrid en salud sexual, 
reproductiva y derecho a la identidad. Medical Anthropology Research Center 
(MARC) // Ayuntamiento de Madrid. [Disponible on-line] 

Platero, R. Lucas; Rosón, Maria y Ortega, Esther (Eds.) (2017): Barbarismos queer y 
otras esdrújulas. Barcelona: Edicions Bellaterra. 

Rodó de Zaraté, Maria (2016): Geofrafies de la interseccionalitat. Treballs de la 
Societat Catalana de Geografia, 82, pàg. 141-163 [Disponible on line] 

Sassen, Saskia (2003): Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía 
en los circuitos transfronterizos. Madrid: Traficantes de Sueños. [Disponible on-line]	

	
	
	
	
	
	
	



	

Altres recursos 

Vídeo- “Taula de experiències: La gestió de la diversitat des d’una mirada 
interseccional” [Disponible on-line] 

Descripció: “Conjuntament amb la conferència sobre interseccionalitat de Marisela 
Montenegro, doctora en Psicologia i investigadora al grup de recerca “Fractalidades 
críticas”, la jornada programada per l'Espai Avinyó el 3 de desembre de 2015 va 
oferir les experiències de Teo Pardo, Marga Alonso i Wafae Moussaoui Rahhab, 
persones que, com explica la interseccionalitat, estan afectades per diferents eixos 
de discriminació. La conversa va estar moderada per Brigitte Vasallo”.	

	
	
	


