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Presentació formadora
Marta Cruells és doctora en Ciència Política i llicenciada en Filosofía. Actualment és
assessora de polítiques d’equitat de gènere i de relacions internacionals a l’Ajuntament
de Barcelona. Els seus àmbits d’anàlisis i recerca són el de les desigualtats socials i
polítiques, la violència, els moviments socials i les polítiques públiques. Compta amb
diverses publicacions en llibres i revistes i ha co-editat recement el llibre “Igualdad de
género y no discriminación en España” Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals.

Objectius del taller
-Mostrar com la interseccionalitat s’aplica en les diferents etapes de la política pública.
-Identificar obstacles i facilitadors en l’aplicació de la interseccionalitat en la realitat de
l’Administració local.

Programa
-Revisar breument el concepte de perspectiva interseccional.
-Revisar la posada en pràctica d’aquesta perspectiva en els darrers anys.
-Analitzar algun exemple d’inclusió de la perspectiva interseccional en el diagnòstic, el
disseny i la implementació.
-Revisar les nostres polítiques per tal de detectar possibles pràctiques, tot i que
incipients, de la perspectiva interseccional.

Metodologia
La sessió tindrà dos blocs, un primer d’exposició en el que es farà tota la revisió
conceptual i de pràctiques interseccionals concretes. I un segon bloc en el que en
subgrups es farà de forma col·lectiva una detecció i explicació de possibles pràctiques
de la perspectiva interseccional.

Articles de referència o bibliografia
-Kimberlé Crenshaw. 1991. “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics,
and Violence Against Women of Color.” Stanford Law Review, 43:1241-99. Women of
Color at the Center: Selections from the Third National Conference on Women of Color
and the Law.
-Davis, Angela. 1981. Women, Race and Class. New York: Random House.
-Platero, Raquel (Lucas) (Ed.) 2012. Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la
encrucijada. Barcelona: Bellaterra.

Altres recursos
https://www.youtube.com/watch?v=akOe5-UsQ2o Ted talk de Kimberlé Crenshaw.

