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Estructura Jornades

Organitza: Diputació de València, Delegació d’Igualtat, Esports i Joventut.

Data:  2 i 3 de juny 2017.

Lloc:  Saló d´Actes del Complex Esportiu Cultural La Petxina. 

Estructura: Jornades de dos dies, divendres vesprada, dissabte matí i 

vesprada.
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Antecedents
El feminisme en la transició va aportar la capacitat per establir una agenda 
pròpia que conduís a la igualtat entre homes i dones, plantejant i duent a la 
pràctica noves redefinicions de la feminitat i de la masculinitat. Així com per 
desenvolupar i elaborar nous discursos al voltant de la definició de ciutada-
nia i crear nous significats culturals i noves formes de relació. Aquests fac-
tors van incidir en el sorgiment de nous llenguatges i noves organitzacions 
de dones i feministes en l’escena pública espanyola, que plantejaven nous 
llenguatges i discursos feministes.

De manera que moltes de les seues propostes i plantejaments en els anys 
de la transició han quedat posteriorment recollides en polítiques públiques, 
lleis i institucions específicament creades per aconseguir efectiva la igualtat 
entre homes i dones. Pel que el moviment feminista va ser un dels elements 
centrals en la construcció de la cultura democràtica, incidint directament en 
el procés de transició per a la consecució de la democràcia i l’accés a una 
ciutadania igualitària. Mary NASH, Dones en el món.
 
El Feminari es recolza en la història i les genealogies del feminisme valen-
cià, per a col·laborar en la construcció del coneixement i pensament femi-
nista, capaç de donar respostes als nous reptes i realitats.



Pla Estratègic Igualtat

Objectius

Diputació decideix crear, per primera vegada, una Delegació d’Igualtat per a 
dissenyar i implementar polítiques públiques d’igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes, com a mesures preventives a la discriminació de gènere i 
accions integrals per tal d’assolir la igualtat entre dones i homes.
 
El nostre plantejament és fruit d’una estratègia integral que projecta políti-
ques públiques enfocades a un nou model de governança, que pose tota la 
seua atenció a trencar el cercle viciós que sosté una societat patriarcal que, 
creieu-me, en el nostre territori trobarà tots els impediments que estiguen al 
nostre abast.
 
Aquest congrés, Seminari València 2017, és una acció impulsada dins del Pla 
Estratègic per a obrir una trobada de debat i opinions sobre les polítiques 
públiques d’igualtat.

Jorge Rodríguez.
President Diputació València.

El Feminari sorgeix per a arreplegar la tradició del feminisme valencià i per a 
donar respostes als temes actuals.

El feminisme no pot estar absent dels grans debats i reptes als quals s’en-
fronta la nostra societat, sinó participar en l’anàlisi i la recerca de solucions, 
que per a ser sostenibles i justes han de contemplar els drets i les aporta-
cions de les dones a la societat.
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Programa

DIVENDRES VESPRADA
16.30 h. Inauguració: 
President Diputació i Diputada Igualtat.

17.00 h Sessió inaugural:
Reptes del feminisme.
Amelia Valcárcel.
Presenta: Rafaela Pastor.

17.45 h. Primera Taula redona:
Comunicació.
Charo Nogueira.
Concepción Cascajosa.
Pilar Aguilar.
Modera: Agustín Zaragoza.
Col·loqui

DISSABTE MATÍ
9.30 h. Primera Taula Redona:  
Dones en situació de conflicte.
Pamela Urrutia Arestizábal. 
Stasa Zajovic.
Modera: Josefina Bueno.
Col·loqui

11:30 h. Segona Taula redona:
Ecofeminisme.
Cristina Narbona.
Alicia Puleo.
Modera: Isabel Lozano.
Col·loqui

DISSABTE VESPRADA
16:00 h. Tercera Taula redona:
Noves formes de patriarcat.
Rosa Cobo.
Alicia Miyares.
Modera: Silvia Buabent.
Coloquio.

17:30 h. Ponència:
Diàleg cultura i creació.
Carmen Alborch.
Laura Freixas.
Presenta: Isabel García.
Col·loqui

19:45 h. Conclusions i Acte 
de Clausura.
Rosa Solbes.
María Such.
Isabel García.



Reptes del feminisme
Presenta: Rafaela Pastor.

AMELIA VALCÁRCEL

Catedràtica de Filosofia Moral i 
Política en la UNED. Consellera 
d’Estat, vicepresidenta del Reial 
Patronat del Museu del Prado, vocal 
del Reial Patronat de la Biblioteca 
Nacional.

Divendres , 2 de juny
Sessió inaugural  17.00 hII CONGRÉS VALÈNCIA



Comunicació
Modera: Agustín Zaragoza.

CHARO NOGUEIRA

Periodista independent, àrees 
d’Internacional, Espanya, Cultura, 
Sanitat, Ciència, Educació, Madrid i 
reportatges. El PAÍS, Diario 16, Grup 
Zeta, Cadena Ser, Lid i Fax Press. 

PILAR AGUILAR

Assagista i crítica de cine. Ha publicat 
diversos treballs d’investigació sobre 
didàctica i pedagogia dels audiovi-
suals i sobre la imatge de les dones 
en el cine i en la TV.

CONCEPCIÓN CASCAJOSA.

Vicedegana de la Universitat Carlos 
III de Madrid, directora del Màster en 
Guió de Cine i TV.

Divendres, 2 de juny
Primera Taula redona 17.45 h



Dones en situació de conflicte
Modera: Josefina Bueno.

PAMELA URRUTIA ARESTIZÁBAL

Investigadora de l’Escola de 
Cultura de Pau (ECP) de la UAB 
especialitzada en l’anàlisi amb 
perspectiva de gènere de conflictes 
i la construcció de pau, crisis 
sociopolítiques i processos de pau 
del nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà. 
Màster en Relacions Internacionals 
(IBEI), postgrau en Comunicació de 
Conflictes i Pau (UAB) i és llicenciada 
en Informació Social / Periodisme 
Universitat Catòlica de Xile.

STASA ZAJOVIC

Activista feminista, pacifista i membre 
del Moviment LGBT montenegrí, 
cofundadora i coordinadora de 
Women in Black de Belgrad creada 
el 1991 a l’inici de la guerra a 
Iugoslàvia. Llicenciada en Llengües 
Romàniques per la Facultat de 
Filologia de la Universitat de Belgrad.

Dissabte, 3 de  juny
Primera Taula redona 9.30 hII CONGRÉS VALÈNCIA



Ecofeminisme
Modera: Isabel Lozano.

CRISTINA NARBONA

Membre de la Xarxa Espanyola de 
Desenvolupament Sostenible i 
exministra de Medi Ambient.

ALICIA PULEO

Professora Titular (Catedràtica 
Acreditada) de Filosofia Moral i 
Política a la Universitat de Valladolid. 
Directora de la Col•lecció 
Feminismes d’Editorial 
Càtedra-Universitat de València des 
de 2014. Autora de nombroses 
publicacions sobre feminisme i teoria 
ecofeminista.

Dissabte, 3 de juny
Segona Taula redona 11.30 h



Noves formes de patriarcat
Modera: Silvia Buabent.

ALICIA MIYARES.

Filòsofa i escriptora feminista 
destacada pels seus treballs sobre 
igualtat i política, educació i drets de 
ciutadania. Doctora en Filosofia per la 
Universitat d’Oviedo.

Dissabte, 3 de juny
Tercera Taula redona 16.00 hII CONGRÉS VALÈNCIA

ROSA COBO

Professora titular de Sociologia 
del Gènere a la Universitat de la 
Corunya i directora del Centre 
d’Estudis de Gènere i Feministes 
de la mateixa universitat.



Diàleg cultura i creació
Presenta: Isabel García.

CARMEN ALBORCH

Exministra de Cultura. Doctora en 
Dret i professora titular de Dret 
Mercantil, directora del Departament 
de Dret Mercantil i degana de la 
Facultat de Dret de la Universitat de 
València, directora general de 
Cultura de la Generalitat Valenciana 
i directora de l’Institut Valencià d’Art 
Modern (IVAM).

LAURA FREIXAS

Escriptora, editora, crítica literària i 
traductora. Desenvolupa una intensa 
tasca com a estudiosa i promotora 
de la literatura escrita per dones. 
Ha format part del jurat del Premi 
Nacional de Narrativa i del Premi 
Nacional de les Lletres.

Dissabte, 3 de juny
Ponència 17.30 h



Conclusions

ROSA SOLBES

Periodista. Redactora 
en distints setmanaris. 
Cap de programes en 
Radiocadena, redac-
tora presentadora en 
TVE-Aitana, directora 
fundadora de Canal 
Nou Ràdio i cap de 
premsa de la 
Conselleria de Cultura. 

MARÍA SUCH

Directora general de 
l’Institut Valencià de les 
Dones i per la Igualtat 
de Gènere.

ISABEL GARCÍA

Diputada Provincial de 
la Diputació de 
València. Regidora de 
l’Ajuntament de 
Xirivella.

Dissabte, 3 de juny
Conclusions 19.45 hII CONGRÉS VALÈNCIA


