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La discriminació per motius de “raça”, ètnia, ori-
gen i estatus administratiu és present als diferents 
espais europeus d’educació superior, però a la ma-
joria de països no és objecte de preocupació de 
les polítiques públiques. Quan aquestes polítiques 
existeixen, habitualment es dona per entès que la 
discriminació és el resultat de comportaments indi-
viduals i aïllats, i com a conseqüència, les institu-
cions involucrades no se solen veure a si mateixes 
com a agents de discriminació, sigui directa o in-
directa. Tanmateix, les universitats, com a part de 
la societat, també reprodueixen els ordenaments 
socials que hi imperen, incloent-hi les dinàmiques 

de poder i les violències racistes, sexistes, neolibe-
rals i colonials. Per fer front a aquestes pràctiques 
a les Institucions d’Educació Superior (IES), les 
lluites antiracistes i feministes dins de les univer-
sitats han apostat per transformar les dinàmiques 
d’accés a aquestes institucions, enfortint l’ingrés 
de grups minoritzats, així com la creació de de-
partaments d’estudis de gènere i sexualitat (Gen-
der and Sexuality Studies), estudis de la negritud 
(Black Studies), estudis ètnics (Ethnic Studies) i 
estudis crítics de la raça (Critical Race Studies) en 
alguns contextos nacionals. Tot i que això suposa 
importants avenços, en altres contextos, aquests 



camps són extremadament marginals o, 
directament, inexistents. 

El projecte europeu BRIDGES1 s’inse-
reix en aquestes lluites i afronta el repte 
de combatre la discriminació a les uni-
versitats. A partir d’un marc metodolò-
gic d’Investigació-Acció Participativa, el 
principi polític que guia el projecte és 
fomentar les relacions entre les univer-
sitats i la societat civil, revertint així la 
lògica de la investigació i la formació en 
Ciències Socials que tendeix a conside-
rar les comunitats marginalitzades úni-
cament com a objectes d’estudi i pobla-
ció a intervenir. A partir d’aliances entre 
equips d’IES i organitzacions activistes a 
Alemanya, Espanya, Grècia i Regne Unit, 
busquem posicionar aquests col·lectius 
com a agents epistèmics amb un conei-
xement vàlid, en aquest cas sobre la dis-
criminació present als espais europeus 

¿Por qué ciertas familias contratan cuidadoras/es para sus hijos e hijas?

d’educació i les alternatives per trans-
formar-los. 

A continuació, presentem algunes re-
flexions que inspiren el projecte respecte 
a l’abordatge de la intersecció entre di-
ferents formes de discriminació, així com 
al potencial crític que ofereix l’articulació 
d’experiències diverses. Per a això, oferim 
un breu diagnòstic sobre el model euro-
cèntric de l’ensenyament superior, el qual 
inclou una anàlisi de la diversitat com a 
eina transformadora, però també una re-
flexió sobre les tensions que aquesta de-
sencadena en l’espai de la universitat ne-
oliberal europea. 

El model eurocèntric  
de l’ensenyament superior

Actualment, les universitats a Europa 
desenvolupen un paper important en la 
construcció de l’anomenat món occidental 

com un espai liberal, tolerant i democrà-
tic. El fet d’establir objectius que fomen-
ten la diversitat i la igualtat en els espais 
i currículums de la universitat compleix 
també el paper d’alimentar aquest ima-
ginari. Tanmateix, algunes veus crítiques 
assenyalen que aquests objectius coexis-
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1 L’equip del projecte BRIDGES (“Building Inclusive Societies: Diversifying Knowledge and Tackling dis-
crimination through Civil Society Participation in Universities”) està composat per universitats, centres 
d’investigació autònoms i organitzacions de la societat civil relacionades amb la defensa dels drets de per-
sones migrants i sol·licitants d’asil en quatre països europeus (Alemanya, Grècia, Espanya i Regne Unit). 
El consorci del projecte està format per la Universitat Autònoma de Barcelona, el Sindicat de Treballadores 
de la Llar i les Cures Sindillar/Sindihogar, a Espanya; l’ONG Za’atar, el Feminist Autonomous Centre for 
Research i l’Office of Displaced Designers, a Grècia; la Justus Liebig Universiteit i an.ge.kommen, a Ale-
manya; i la University of Brighton, al Regne Unit. Aquest text és una adaptació de la definició del concepte 
“Decolonitzar l’educació”, que forma part del Kit d’Eines elaborat des del projecte, i que es pot consultar i 
descarregar a aquest enllaç. 

Protesta en solidaritat amb les dones detingudes al 
centre de Yarl’s Wood (Regne Unit). Deanna Dadusc.

https://buildingbridges.space/decolonizar-la-educacion-2


regulacions de les IES, però també a tra-
vés de barreres lingüístiques, culturals i 
econòmiques. D’aquesta manera, malgrat 
que en alguns països existeixen polítiques 
per a la “inclusió de la diversitat”, les uni-
versitats tendeixen a reproduir-se com a 
entitats monolingües, monoculturals, mo-
noètniques i monoracials que potencien 
l’absència o la precarització educativa i la-
boral de grups minoritzats al seu interior1. 

En segon lloc, la universitat gene-
ra processos de jerarquització de sabers 
en els seus quefers acadèmics i docents, 
reproduint l’eurocentrisme, entès com 
el conjunt de mecanismes de poder que 
posicionen com a únic coneixement vàlid 
el que és produït per les institucions del 
Nord Global sota el paradigma científic 
positivista. El mètode científic s’estableix 
com a indiscutible, ja que es defineix com 
a sistemàtic, objectiu i neutral. Aquest 
paradigma afecta els continguts que s’hi 
imparteixen, les referències sobre les 
quals es treballa, les metodologies d’in-
vestigació que s’utilitzen i les pràctiques 

pedagògiques que s’hi despleguen. En la 
nostra anàlisi, veiem que els models d’en-
senyament prioritzen la racionalitat man-
cada de corporalitat i afecte, així com una 
noció del coneixement com quelcom que 
una persona “experta” posseeix i trans-
met a altres que, passivament, el reben. 
L’arquitectura de les universitats, així com 
la disposició de les aules i els ritmes que 
les caracteritzen, reforça aquestes formes 
de coneixement i ensenyament, excloent 
dels processos de formació aquells sabers 
considerats “altres” i la trobada de diver-
sos punts de vista. 

En tercer lloc, els discursos produïts 
en l’àmbit acadèmic contribueixen a la 
categorització i jerarquització de les po-
blacions. Nombrosos treballs feministes i 
antiracistes han denunciat com la ciència 
ha contribuït a la construcció d’“alteritat” i 
a la criminalització de grups i poblacions, 
analitzant les formes de violència resul-
tants. Aquest procés formatiu orienta la 
(futura) pràctica professional reproduint 
les relacions de poder mitjançant la de-

teixen amb pràctiques que perpetuen el 
racisme institucional i altres expressions 
racistes quotidianes que es materialitzen 
a través de relacions interpersonals.

Des de l’experiència de BRIDGES i 
dels equips de treball als països associ-
ats al projecte, podem veure que aquests 
processos tenen conseqüències polítiques 
en diferents dimensions. En primer lloc, 
la universitat genera exclusió pel que fa 
al seu accés, regulant així les persones 
que poden formar part de la comunitat 
universitària. Aquestes exclusions tenen 
lloc mitjançant obstacles administratius i 

Sindirebels, by Sindillar/Sindihogar.

2 Al Regne Unit només 85 de les 18.500 persones del professorat del país són negres i, d’entre elles, només 
17 són dones, mentre que a Alemanya, al 2012, només el 6% del professorat tenia un origen relacionat 
amb la migració. A Grècia i Espanya no existeixen estadístiques sobre aquestes situacions, però els llocs 
de treball acadèmics permanents es restringeixen a persones amb plena ciutadania. 
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finició de certs col·lectius com a “objec-
tes d’estudi” o dipositaris d’intervencions 
normalitzadores. Les organitzacions acti-
vistes que formen part de BRIDGES han 
posat l’accent en aquesta situació, en la 
qual les persones migrades i refugiades, 
dones i dissidents sexuals, són vistes com 
a subjectes passius que poden ser definits 
i explicats per les teories expertes de les 
investigadores acadèmiques, sense pren-
dre en consideració ni els biaixos ni els 
sabers propis que aquests col·lectius pro-
dueixen, impedint així la col·laboració i el 
diàleg entre posicions horitzontals.

Si bé això s’ha començat a problema-
titzar a través de polítiques que cerquen 
“incloure la diferència”, aquesta última 
tendeix a entendre’s com un mer ingre-
dient que “enriqueix” allò blanc. Així, la 
universitat neoliberal, igual que els Es-
tats-Nació europeus, no aconsegueix de-
sarticular les històries i els models teòrics 
eurocèntrics ni la manera de silenciar i les 
formes de violència epistèmica (racialitza-
da, generitzada, colonial, etc.) sobre les 
quals s’assenta el coneixement suprema-
cista blanc que es transmet des d’aques-
tes institucions. Al contrari, entenem que 
cal un procés de revisió, desconstrucció 

i qüestionament que sotmeti Europa i la 
seva pròpia història a una anàlisi pro-
funda. És necessari desfer la “innocent” 
blanquitud i sotmetre-la a examen des del 
punt de vista de les històries i experiènci-
es que s’estan esborrant, per tal de fer vi-
sible i tangible la seva violència epistèmi-
ca. D’aquesta manera, no es tracta de fer 
més digerible o tolerable la seva violència, 
sinó d’evidenciar el paper que ha tingut en 
la construcció i manteniment de les insti-
tucions acadèmiques europees. En lloc de 
crear “espais segurs” per tal d’incloure la 
diferència, és fonamental generar “espais 
perillosos” per frenar la reproducció de la 
“blanquitud”.

Una revisió que porti a la transforma-
ció de la universitat suposa, necessària-
ment, crear esquerdes i transformar les 
perspectives i models epistèmics, les me-
todologies i pràctiques pedagògiques a 
través de les quals es produeix el conei-
xement, abandonant la perspectiva des 
de la qual s’entén aquest com una teoria 
abstracta basada en els principis coloni-
als de racionalitat, universalitat i violèn-
cia. Necessitem construir ponts entre co-
munitats de lluita feministes antiracistes 
des d’on desenvolupar sabers, formes de 

coneixement i pràctiques pedagògiques 
alternatives. Des d’aquí, identifiquem la 
“diversitat” com una eina potencialment 
emancipadora, encara que, com veurem a 
continuació, no exempta de tensions. 

Diversitat en les institucions d’educació 
superior: límits i possibilitats

Cada cop més sovint s’exigeix a les do-
cents dins de les IES europees que disse-
nyin programes i creïn recursos didàctics 
que “incloguin la diversitat” i fomentin la 
igualtat sota l’argument que la diversitat 

Manifestació 8M 2020. Sindillar/Sindihogar.
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“identitat europea”, construïda mitjançant 
la integració socioeconòmica de la regió 
i la homogeneïtzació i submissió cultural 
de la mateixa diversitat que s’intenta in-
cloure. Tot i que aquesta idea de la diver-
sitat com a riquesa pot semblar lluny dels 
enfocaments xenòfobs que entenen la di-
versitat com una amenaça a la identitat 
europea, els valors i el “gènere de vida” 
europeus, ambdues perspectives constru-
eixen una categoria d’”allò diferent” com 
una identitat i una experiència homogènia 
i monolítica. 

Partint d’aquesta lògica, les universi-
tats europees intenten “gestionar” la di-
versitat a favor seu en nom de la legiti-
mació del seu rol com un espai privilegiat 
de coneixement i de posicionar la seva 
imatge de llocs plurals, igualitaris i demo-
cràtics. Tanmateix, segueixen al mateix 
temps reproduint jerarquies entre catego-
ries socials vinculades a la “raça”, el gène-
re o la sexualitat, d’acord amb una herèn-
cia europea moderna, colonial i neoliberal. 
Això és el que veiem a les IES alemanyes i 
britàniques, on si bé es mantén un discurs 
de valoració de la diversitat, la inserció de 
col·lectius migrats, refugiats, racialitzats i 
dissidents sexuals correspon a percentat-

ges minoritaris dins de la comunitat uni-
versitària i no va acompanyada de recur-
sos institucionals per abordar i prevenir 
situacions de violència. Com a conseqüèn-
cia, la possible resposta a aquesta violèn-
cia institucional recau, únicament, en les 
capacitats, voluntats i recursos individuals 
dels i de les estudiants o del personal do-
cent, administratiu i de serveis. 

Des d’aquest paradigma, la diversitat 
apareix com una característica que s’atri-
bueix a certes persones i grups marcats 
com a diferents, mentre passa desaperce-
buda per a altres. Així, aquestes persones i 
grups “diversos” són objecte de polítiques 
d’inclusió que busquen adequar-les al que 
les pròpies polítiques defineixen com a 
“allò desitjable” i “normal” dins de la uni-
versitat, passant per alt que la diferenci-
ació, la majoria de vegades, justifica les 
jerarquies que sostenen la universitat i la 
societat en el seu conjunt. En relació amb 
això, no deixa de ser preocupant el que 
passa al Regne Unit, on les treballadores 
de l’educació superior han de reportar al 
Ministeri de l’Interior les irregularitats en 
l’assistència de les estudiants migrants, 
les quals poden ser deportades per aquest 
motiu; o monitoritzar i reportar aquelles 

suposa una font de “riquesa” i un benefi-
ci social per a Europa. Tanmateix, donat 
que les institucions acadèmiques continu-
en sent els principals llocs a través dels 
quals es legitimen les formes de coneixe-
ment occidentals i eurocèntrics, cal analit-
zar com la “diferència” pot funcionar com 
una “cortina de fum” de les institucions 
supremacistes blanques per perpetuar i 
legitimar les seves jerarquies racials, tant 
visibles com invisibles. En aquest sentit, 
correm el risc que aquests processos aca-
bin reforçant la idea que existeix una única 

Taller a la University of Brighton (Novembre, 2019).  
Deanna Dadusc.
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considerades en risc de radicalització, la 
qual cosa comporta múltiples formes de 
repressió contra estudiants que es desvi-
en de l’ideal etnocèntric. 

En aquest sentit, els feminismes de 
color han ajudat a qüestionar com les 
pràctiques i els discursos de la diversitat 
dins de les institucions acadèmiques es 
converteixen en instruments per domes-
ticar i silenciar el conflicte. Això ho po-
dem observar en els intents institucionals 
d’”afegir”, simplement, material curricular 
que abordi la història i les polítiques co-
lonials. O en el debat sobre qüestions de 
desigualtat racial com si estiguessin sepa-
rades o fossin alienes a la pròpia història, 
la política i la construcció de la “blanqui-
tud” europees. Aquestes pràctiques aca-
ben operant com una narrativa neoliberal 
que ajuda a emmascarar la base racista 
de les infraestructures educatives, socials 
i polítiques europees. És a dir, acaben in-
cloent una suposada diferència en lloc de 
qüestionar la pròpia posició, la norma do-
minant i l’statu quo. 

Com defensen algunes acadèmiques 
crítiques de la raça, els discursos de to-
lerància i la suposada neutralitat racial 
(“no veiem colors, només persones”) so-

len amagar pràctiques d’exclusió racial 
profundament establertes i, per això, in-
visibilitzades i difícilment recognoscibles 
des d’una posició d’“innocència blanca” 
internalitzada. Amb aquesta idea, Gloria 
Wekker es refereix a l’autoimatge positiva 
i l’exempció de responsabilitat presents a 
Holanda, basades en la ignorància preme-
ditada respecte a la història colonial i les 
relacions de poder que encara perviuen. 
Aquest tipus de discursos serveixen per 
sotmetre i excloure el que, històricament, 
s’ha construït com l’”altre”, en lloc de des-
mantellar el racisme estructural i desafi-
ar les formes en què es crea i consolida 
l’hegemonia de la “blanquitud” en el camp 
de la producció de coneixement. Això és 
el que alguns autors com Ramón Gros-
foguel anomenen violència epistèmica. 
Des d’aquest tipus de pràctiques i discur-
sos de tolerància i neutralitat, difícilment 
l’alumnat i el professorat blancs podrien 
reconèixer la seva pròpia posició racial i 
visibilitzar les jerarquies i les desigualtats 
racialitzades que es perpetuen en la divi-
sió del treball i en diverses pràctiques a 
l’interior de l’acadèmia. 

Aquest paradoxal procés d’homoge-
neïtzació a través de la diferenciació, no 

sols es dona entre una Europa homogè-
nia i l’exterior, sinó que també succeeix a 
l’interior del continent, al referir-se a “allò 
europeu” com una identitat unificada dins 
d’una espacialitat indiferenciada. Aquí, la 
diversitat es construeix clarament com 
una diferenciació i desviació de “la” norma 
eurocèntrica: “elles”, les “altres” negres-

No one is illegal.  
Lesbian and Gay Support the Migrants.
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musulmanes-migrants-refugiades, no per-
tanyents a Europa, versus “nosaltres”, les 
blanques-cristianes que sí hi pertanyen. 
Això impedeix reconèixer les asimetries 
existents i esborra el paper del colonialis-
me i l’imperialisme en la forja d’Europa, 
així com les múltiples formes d’apropiació, 
violència i explotació sobre les quals s’as-
senta el seu territori i la identitat europea.

Les perspectives feministes antiracis-
tes ofereixen una visió alternativa a la de 
la “gestió de la diversitat”, reflexionant 
sobre el reconeixement de la diversitat –i 
els desafiaments i dificultats que compor-

ta– amb l’objectiu de construir solidaritats 
intel·lectuals i polítiques transformadores 
a través de les diferències. Des de posici-
onaments acadèmics-activistes, feminis-
tes com Audre Lorde, Avtar Brah, Gloria 
Anzaldúa i bell hooks difereixen dels dis-
cursos asèptics i despolititzats que, so-
vint, utilitzen les institucions europees per 
apel·lar a una “suposada pluralitat ciuta-
dana”, mentre s’ometen les desigualtats i 
les exclusions que elles mateixes produei-
xen, especialment en els casos d’aquelles 
persones que ni tan sols són considerades 
“ciutadanes”.

Inspirades en aquests plantejaments i 
en les lluites socials que busquen trans-
formacions estructurals, en el projecte 
BRIDGES comprenem que les opressi-
ons són múltiples i no solen exercir-se de 
manera aïllada, sinó de forma simultània 
i interconnectada (masclisme, racisme, 
homofòbia, aporofòbia, etc.). Abordar-
les des d’aquesta perspectiva intersecci-
onal pot resultar útil per posar en qüestió 
les desigualtats i la seva reproducció en 
diferents espais socials –com les univer-
sitats i els moviments polítics dedicats a 
la seva transformació. També pot ajudar 
a reconèixer la heterogeneïtat existent a 

l’interior dels col·lectius, compostos per 
persones amb pluralitat de trajectòries i 
experiències vitals, i a les múltiples iden-
tificacions i articulacions possibles que es 
produeixen. Des d’aquest abordatge, la 
“diversitat” és una eina clau per visibilit-
zar les possibles exclusions, omissions i 
silencis que es donen tant a dins com a 
fora dels col·lectius. 

Al mateix temps, al treballar des de 
la diversitat, hem d’estar atentes al risc 
que suposa focalitzar-se únicament en les 
multiplicitats i singularitats específiques 
de cada lluita, donat que podria portar-nos 
a la fragmentació, competència, aïllament 
i desconnexió entre lluites particularitza-
des. Aquesta tensió que, per exemple, és 
present en els espais activistes, ens invi-
ta a parar atenció a la diversitat mentre 
es construeix una “igualtat” que entengui 
dues coses: la primera, que les experièn-
cies d’opressió mai són idèntiques entre 
si i, la segona, que no és possible aspi-
rar a un projecte polític universal, idèntic 
i unificat per a totes les persones, tot i 
que sí comú, donat que vivim en relacions 
de interdependència i ens afectem mútu-
ament en espais i temps comuns, connec-
tats entre si. Per tant, el desafiament està 

Queer Feminists Against Borders. FACR.
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en generar projectes comuns que tinguin 
en compte la diversitat de situacions, ex-
periències, opressions i/o condicions per a 
la participació en l’esmentat espai comú, 
amb la finalitat de conjugar allò comú amb 
allò singular. 

Des d’aquesta perspectiva, la diferèn-
cia es pot convertir en una eina poderosa 
per la transformació política, una oportu-
nitat per generar coalicions i connexions 
feministes antiracistes tant a les lluites 
socials com a la nostra vida personal. No 
obstant, dotar de força política la diferèn-
cia requereix esforç i compromís, de ma-
nera que la nostra tasca seria utilitzar les 
nostres diferències com a ponts, i no com 
a barreres entre nosaltres en diferents 
espais socials, com la comunitat universi-
tària. Això implica el desafiament d’estar 
disposades a qüestionar els nostres propis 
privilegis i posicions de poder i construir 
noves formes de relacionar-nos i vincular-
nos.

Decolonitzar l’educació:  
alliberar la diversitat?

La transformació dels programes d’estu-
dis des d’una perspectiva feminista de-
colonial va molt més enllà d’enriquir-los, 

simplement, a partir de la inclusió de 
diferents perspectives o l’addició de no-
ves referències a les llistes de lectures. 
En lloc d’incloure únicament “diferents 
imaginaris”, l’objectiu és interrompre 
la pròpia imaginació colonial i aprendre 
desaprenent la dominació de la blanqui-
tud interioritzada. Significa desmuntar la 
manera en què la producció de coneixe-
ments i les pràctiques pedagògiques per-
petuen el cànon blanc, heteropatriarcal i 
eurocèntric. 

Les perspectives feministes decoloni-
als no solament permeten problematit-
zar la raça o el gènere com a objectes 
d’estudi, sinó que pretenen analitzar i in-
tervenir sobre els sistemes de dominació 
inherents a les universitats occidentals i 
les formes acadèmiques de producció de 
coneixement, amb la finalitat d’intentar 
posar-los en crisi, desafiar-los i desman-
tellar-los. Per tant, decolonitzar l’educa-
ció només es pot fer col·locant el focus 
de l’anàlisi en el propi colonialisme, el 
racisme i el heteropatriarcat imperants 
que, tanmateix, s’han naturalitzat, neu-
tralitzat i esborrat, sistemàticament, de 
la vista. Però també es pot fer qüestio-
nant les pràctiques pedagògiques i d’in-

vestigació que normalitzen, valoren, pro-
mouen i recompensen la blanquitud i les 
infraestructures colonials a l’aula i en el 
procés de producció i transmissió del co-
neixement. Decolonitzar l’educació tam-
bé significa reconèixer que el llenguatge 
acadèmic és un vehicle del poder colonial 

Protesta en solidaritat amb les dones detingudes al 
centre de Yarl’s Wood (Regne Unit).  

Deanna Dadusc.
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i de les diverses maneres en què aquest 
perpetua les pràctiques pedagògiques i 
els sabers abstractes, sense cos, sense 
afectes i aliens a les experiències. 

Decolonitzar l’educació és obrir l’es-
pai educatiu a intervencions incòmodes, 
crítiques i militants sobre les pràctiques 
i discursos que reforcen i normalitzen els 
valors eurocèntrics i la continuïtat colo-
nial en la producció de coneixement des 
de l’actual acadèmia europea. Per això, 
la decolonització requereix un procés col-
lectiu de rebuig de les pedagogies inclu-
sives en favor de les anomenades “Peda-
gogies de la Incomoditat” com a pràcti-
ca educativa transformadora. (“La lluita 
educa”, defensen els moviments socials 
d’educació autònoma i renovació pedagò-
gica). Així, seguint autores com Megan 
Boler o Sarah Ahmed, les pedagogies 
de la incomoditat permeten dues coses: 
d’una banda, posar en crisi la infraestruc-
tura educativa actual; i, de l’altra, esta-
blir comunitats epistèmiques basades en 
pràctiques, converses i discussions col-
lectives, organitzades entorn d’una polí-
tica i una ètica de solidaritat feminista i 
antiracista fonamentades en el reconei-
xement d’allò comú-singular. 

Bridges, una proposta d’articulació 
feminista antiracista 

Tenint en compte aquesta anàlisi de la di-
versitat al si de les universitats europe-
es, el Projecte BRIDGES proposa diverses 
eines epistèmiques i pedagògiques que 
pretenen construir la teoria a través de la 
pràctica, evitant universalitzar abstracci-
ons, i evidenciar les pràctiques i condici-
ons històriques particulars a través de les 
quals s’han anat desplegant les relacions 
de poder colonial i heteropatriarcal. L’en-
focament que hem adoptat en el projecte 
per tal de dissenyar eines i materials cur-
riculars que facin front a aquesta situació 
passa, en primer lloc, pel diagnòstic de la 
situació; en segon lloc, per la reivindicació 
de la teoria com a eina per a l’alliberament 
col·lectiu; i, en tercer lloc, per la creació 
de pedagogies de l’aliança i la solidaritat 
amb els grups de persones sistemàtica-
ment exclosos. A través d’aquestes pràc-
tiques de coneixement “desobedients”, els 
recursos que s’ofereixen des del Projecte 
BRIDGES (vegeu https://buildingbridges.
space) volen fomentar processos de refle-
xió i anàlisi col·lectives des d’experiències 
de dins i fora de les universitats, diluint 
així les fronteres i divisions entre supo-

sats objectes i subjectes de coneixement, 
o entre l’activisme i l’acadèmia. A pesar 
d’aquest esforç, és important ser consci-
ents de les nostres limitacions en la tasca 
de “decolonitzar l’educació”, en un sentit 
ampli, i ens sorgeixen importants pre-
guntes que romanen obertes: és possible 
–reprenent la pregunta d’Audre Lorde– 
produir pràctiques alliberadores amb “les 
eines de l’amo” i dins de la casa de l’amo? 
Què serà de la universitat un cop deco-
lonitzada? És possible una pràctica de-
colonial feminista dins d’aquests espais? 
Conscients de la dificultat de respondre a 
aquestes preguntes, pretenem mantenir-
les com a punts de reflexió i discussió col-
lectives.

AFIN nº 135

p.  9

https://buildingbridges.space/
https://buildingbridges.space/


Anzaldúa, Gloria (2016)
Borderlands / La Frontera: 
La nueva mestiza
Madrid: Capitán Swing

“En este libro se entrecruzan autobiografía, ensa-
yo y poesía con una escritura que desafía la li-
nealidad narrativa y se desliza entre las lenguas 
que definieron las experiencias vitales de Anzal-
dúa, para producir un nuevo discurso crítico que 
impide esencialismos y pretende, por el contrario, 
celebrar las múltiples identidades en las que se re-
conocen los sujetos fronterizos y que dan forma a 
la conciencia de la llamada Nueva Mestiza (...), un 
nuevo sujeto heterogéneo, marginal y de herencia 
indígena; mujer de color, lesbiana y habitante de 
la frontera, cuya identidad se construye a partir 
de sus luchas y de su origen racial, lingüístico e 
histórico, y cuyo reconocimiento problematiza la 
universalidad heteronormativa, patriarcal y exclu-
yente con la que el colectivo y el movimiento chi-
canos habían concebido su discurso de identidad 
étnica”. Per María Teresa Vera-Rojas.

hooks, bell (2021)
Enseñar a transgredir: La 
educación como práctica 
de la libertad

Madrid: Capitán Swing

Ensenyar a l’alumnat a «transgredir» els límits ra-
cials, sexuals i de classe per aconseguir el regal de 
la llibertat és, per a hooks, l’objectiu més impor-
tant dels i les mestres. bell hooks parla al cor de 
l’educació actual: com podem repensar les pràcti-
ques d’ensenyament a l’era del multiculturalisme? 
Què fem amb el professorat que no vol ensenyar 
i els i les estudiants que no volen aprendre? Com 
hem de batallar amb el racisme i el sexisme a l’au-
la? Ple de passió i política, Enseñar a transgre-
dir combina un coneixement pràctic de l’aula amb 
una profunda connexió amb el món de les emo-
cions i els sentiments. 

PER LLEGIR

Ahmed, Sarah (2012)
On Being included: 
Racism and Diversity in 
Institutional Life
Durham:  

Duke University Press

La diversitat és una característica ordinària, fins i 
tot anodina, de la vida institucional. Tanmateix, els 
professionals de la diversitat sovint experimenten 
resistències envers el seu treball per part de les 
institucions, tal com reflecteix l’ús de la metàfo-
ra del “mur de maons”. On Being Included ofereix 
una explicació d’aquesta aparent paradoxa. Explo-
ra la bretxa entre els compromisos simbòlics amb 
la diversitat i l’experiència dels qui l’encarnen. Els 
compromisos amb la diversitat s’entenen com a 
“no-performatius”, que no produeixen el que ano-
menen. El llibre dona compte de la blancor insti-
tucional i mostra com el racisme pot quedar ocult 
per la institucionalització de la diversitat. 
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Sindillar/ 
Sindihogar (2021)
La Ruta 
Antirracista de 
los Cuidados 
Espanya, 8 min

 “La Ruta Antirracista de los Cuidados” és un 
recorregut amb mirada feminista de les lluites im-
pulsades per dones per sostenir la vida des dels 
segles XVIII fins a l’actualitat. Es va gestar de 
manera col·lectiva l’any 2018, junt amb Papeles 
Para Todas y Todos i la historiadora Isabel Segura. 
Actualment, el desenvolupem les dones del Sindi-
cat Sindillar. El projecte es basa en la nostra con-
vicció política de connectar memòries i reconèixer 
les veus de les dones de la Barcelona medieval, 
actualment coneguda com a districte de Ciutat 
Vella. Es tracta d’un recorregut que rescata l’arxiu 
oral de les dones com a transmissores de coneixe-
ments. (Si voleu més informació o incloure aquest 
recorregut de 1h 30min en la programació de les 
vostres activitats podeu escriure a info@sindi-
hogar.org). 

Crenshaw, Kimberlé (2016)  
La urgencia de la interseccionalidad 
TEDWomen 2016
Estats Units, 19 min

Ara més que mai, és important mirar amb audàcia 
la realitat de la raça i el biaix de gènere, i entendre 
com tots dos es poden combinar per tal de provo-
car encara més danys. Kimberlé Crenshaw utilitza 
el terme “interseccionalitat” per descriure aquest 
fenomen. Com ella diu, si vostè està dret en el 
camí de múltiples formes d’exclusió, és probable 
que sigui colpejat per totes. En aquesta emotiva 
xerrada, ens convida a donar testimoni d’aquesta 
realitat i a parlar en nom de les víctimes de preju-
dicis.

PER VEURE

Hendrikx, Guido (2016) 
Stranger in Paradise 

Països Baixos, 77 min

En una classe a Sicília, dins dels murs de la For-
talesa Europea, els refugiats acabats d’arribar són 
posats sota la tutela d’un professor i reben lliçons 
sobre el multifacètic continent. Al llarg de tres ac-
tes entre la ficció i el documental, el film investiga 
les relacions de poder entre Europa i els refugiats 
i mostra el xoc entre els somnis dels refugiats i 
la realitat, obligant-nos a replantejar la nostra 
posició. Un assaig fílmic sobre els mecanismes 
amb els quals Europa enfonsa les esperances dels 
refugiats.
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NOTÍCIES AFIN

Congrés Final del projecte BRIDGES

Durant els dies 7 i 8 de juliol de 2022, de 16.45h a 21h, tindrà lloc la Conferència Inter-
nacional “Derribando Muros, Construyendo Puentes: Alianzas Feministas Antirracistas 
para una Educación Radical”, organitzada pel projecte BRIDGES, a La Bonne, al C/Sant 
Pere més Baix, 7 (Barcelona). 

El programa de la conferència internacional es divideix en dues sessions: durant 
el primer dia, tindrà lloc una taula rodona entre investigadores i activistes antiracistes 
feministes a l’entorn dels límits i possibilitats de descolonitzar la universitat. També 
es farà la presentació pública del monogràfic elaborat des del projecte BRIDGES i que 
porta per títol “Derribando muros, construyendo puentes: Creando alianzas feministas 
antirracistas dentro, fuera y contra las universidades”. Durant el segon dia de la confe-
rència, amb un caràcter més aplicat, tindran lloc una sèrie de tallers facilitats per en-
titats sòcies del projecte i altres persones col·laboradores, i una ruta antiracista de les 
cures, facilitada per Sindillar/Sindihogar. 

Aquesta Conferència Internacional està dirigida a qual-
sevol persona interessada en generar formes de conei-
xement i pràctiques pedagògiques des d’una perspectiva 
antiracista feminista: estudiants, investigadores, docents, 
activistes, artistes, tant de l’àmbit local i estatal com in-
ternacional. L’assistència a la Conferència Internacional és 
totalment gratuïta, però les places són limitades i, per tant, 
es requereix la inscripció prèvia a través d’aquest enllaç. La 
data límit per inscriure’s és el 10 de juny. S’obsequiarà a 
les participants amb una còpia del monogràfic i hi haurà un 
servei de traducció simultània anglès-castellà. 

Per a més informació, podeu consultar el programa de 
la conferència a la web del projecte BRIDGES.

Any sabàtic de Nadja Monnet

Nadja Monnet, membre d’AFIN, ha 
aconseguit un any sabàtic (delegació 
CNRS) per dedicar-se a la investiga-
ció. El seu projecte entorn dels es-
pais urbans a l’abast de nens, nenes 
i adolescents en les metròpolis con-
temporànies li permetrà reprendre 
algunes activitats amb el Grup AFIN 
del qual va formar part entre 2012 
i 2016. Els seus tres casos d’estudi 
(Marsella, Ginebra i Pontevedra) li 
permetran analitzar diferents mane-
res de considerar la infància i la jo-
ventut en la planificació i el disseny 
dels espais públics actuals. D’altra 
banda, al incorporar-se a l’equip 
d’investigació de la Universitat Aix-
Marsella, Façons d’être (Maneres de 
ser: cossos, emocions, relats) – TE-
LEMMe, constituït, majoritàriament, 
per historiadores i historiadors, bus-
carà donar una perspectiva històrica 
als canvis viscuts per les persones 
joves al si de les nostres ciutats oc-
cidentals.

AFIN nº 135

p.  12

https://finalconference_bridges.eventbrite.com
https://buildingbridges.space/conf-es
https://buildingbridges.space/conf-es


Vanessa Mantilla a Leicester 

La doctoranda Vanessa Mantilla Salazar, in-
tegrant del Grup d’Investigació AFIN, ha re-
alitzat una estada internacional els mesos de 
març, abril i maig, al Centre for Reproduction 
Research (CRR) de la De Montfort University 
a Leicester (Regne Unit), sota la supervisió 
de la Dra. Nicky Hudson, directora del grup 
d’investigació receptor i experta en diverses 
temàtiques relacionades amb la reproducció, 
en general, i l’endometriosi, en concret. 

Durant aquesta estada la doctoranda, qui 
està portant a terme una tesi sobre els itine-
raris terapèutics de les dones amb endometri-
osi, ha impartit dos seminaris de difusió dels 
seus resultats preliminars, així com l’entrada 
per al blog del grup. 

I Congrés Internacional Virtual SexAFIN

Tenim el placer d’anunciar-los que del 13 al 15 de juliol es portarà 
a terme el I Congrés Internacional Virtual SexAFIN titulat “(Re)pen-
sando la Educación Sexual Integral desde una perspectiva de género 
centrada en la infancia” i organitzat pel Grup d’Investigació AFIN de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Un distingit grup de persones expertes en sexualitat i infància de 
diferents països del món intercanviaran resultats d’investigació i pers-
pectives interdisciplinàries amb l’objectiu de (re)pensar l’educació se-
xual que oferim. 

Entre 2010 i 2019 s’han reportat 134 casos de violacions en grup 
a Espanya. La reacció de la població a aquests successos ha obert el 
debat públic sobre la necessitat d’incorporar l’educació sexual integral 
als centres educatius absent en la majoria d’aquests. 

Els resultats de les investigacions realitzades pel Grup AFIN-UAB 
sobre l’educació sexual a les comunitats educatives de les escoles de 
primària dins del projecte SexAFIN, portades a terme entre 2017 i 
2021 amb la participació de 2.300 nenes i nens de set escoles de pri-
mària de diversos municipis de la província de Barcelona i 150 nenes 
i nens de dos centres de Ciudad Juárez (Mèxic), coincideixen amb in-
vestigacions internacionals al suggerir que entorn de la sexualitat es 
desenvolupen grans asimetries de poder de gènere, per la qual cosa 
per fomentar l’equitat és necessari educar en la sexualitat. 

Per això, aquest congrés pretén contribuir al desenvolupament de l’educació en igualtat a través de 
l’educació sexual integral. El programa facilitarà l’intercanvi de resultats d’investigació i perspectives inter-
disciplinàries, alhora que permetrà (re)pensar l’educació sexual que oferim des d’una perspectiva de gènere 
centrada en la infància.

Més informació en aquest enllaç.

	  

AFIN nº 135

p.  13

https://centreforreproductionresearch962893217.wordpress.com/2022/03/22/when-obtaining-a-diagnosis-of-endometriosis-becomes-a-struggle-a-brief-anthropological-look-at-catalonia
https://centreforreproductionresearch962893217.wordpress.com/2022/03/22/when-obtaining-a-diagnosis-of-endometriosis-becomes-a-struggle-a-brief-anthropological-look-at-catalonia
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsexafin.afinbarcelona.com&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw26LODVia63X_fE17d-FDVq
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsexafin.afinbarcelona.com&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw26LODVia63X_fE17d-FDVq
https://sexafin-conference.afinbarcelona.com

