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Presentació de la formadora
Maria Rodó de Zárate és llicenciada en Ciències Polítiques (UAB), màster en Estudis
de Dones, Gènere i Ciutadania (UB) i doctora en Geografia (UAB). Actualment és
investigadora postdoctoral a la UOC al grup de Gènere i TIC. Els seus temes d’interès
són les geografies feministes, de la sexualitat i la joventut, amb especial èmfasi en la
teoria de la interseccionalitat. Ha desenvolupat estades de recerca a diverses
universitats, a Estats Units (CUNY), Brasil (UEPG) i Irlanda (UCD) i està implicada en
diferents col·lectius feministes i LGTBI.

Objectius del taller
-

Explorar, a partir de la metodologia dels Relief Maps, sobre com l’experiència
personal està travessada per diversos eixos de desigualtat o privilegi.

-

Reflexionar a partir d’aquesta exploració sobre com operen els diferents eixos
de desigualtat i com les polítiques públiques poden elaborar propostes per
abordar-los.

Programa
1. Marc conceptual feminista
-

Conceptes clau

-

Àmbits d’aplicació

2. Teoria de la interseccionalitat
-

Origen

-

Evolució

-

Conceptes clau

3. Exemples de desigualtats interseccionals
-

Eixos de desigualtat

-

La importància del lloc

-

Les emocions com a indicadors

4. Activitat: Relief Maps
-

Elaboració individual

-

Debat guiat per a la seva aplicació

Metodologia
La dinàmica de les sessions es basa en l’exposició teòrica de continguts intercalada
amb diferents exercicis participatius i una activitat final de posada en pràctica.
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