Antropologia del desig
Dilluns de 18.30h a 20.00h
Inici: 16 d’abril
Taller de 15h: 10 sessions/1h30m
A càrrec de Sergio Arroyo Peña i Mireia S. Albrich (Trama Serveis Culturals)
Lloc: Lleialtat Santsenca
Preu 61,65€
L'expressió de la sexualitat està marcada per la cultura i la societat; no es pot reduir a un simple model
mèdic o biològic. Entendre la construcció socio-cultural de l’individu, ens apropa a entendre les pròpies
pulsions sexuals, desitjos i plaers. Servint-nos d’estudis etnològics i de l'antropologia cultural, revisarem les conductes, les actituds i les creences sexuals per explorar la sexualitat humana de forma conscient i empoderada.

Continguts
- Teories i models de la sexualitat.
- Etnografies d'arreu del món.
- Constructivisme social, feminisme, teoria computacional de la ment i diversos marcs teòrics per tal
d'abordar la sexualitat des de diferents aproximacions.
- Neurociències, fisiologia de la conducta, biologia humana, model biomèdic de la sexualitat.
- Psicoanàlisi, evolucionisme, materialisme cultural.
- Estudis de gènere i feministes.

Metodologia de treball
Cada sessió s’estructurarà en quatre parts:
Una primera part teòrica amb una exposició breu dels marcs teòrics que organitzen les nostres
concepcions al voltant de la sexualitat, entre altres coses.
Una segona part on veurem com i on es manifesten: televisió, premsa, publicitat, cinema, literatura.
A la tercera part, s'exposaran exemples etnogràfics relacionats amb la temàtica, que aportin un
contrapunt fort per tal de concebre altres formes d'entendre aquell aspecte que treballem.
A la quarta i última part, s’obrirà un debat per compartir, repensar-nos i integrar la informació
conjuntament.

Format de l’activitat
L'activitat constarà d'una part on s'exposarà la teoria de la sexualitat des de l'antropologia i les ciències
biològiques per tal d'abordar-la en totes les seves dimensions i perspectives. Mostrarem el tracte i
difusió conceptual i simbòlica que fa la nostra societat en premsa, televisió, cinema, internet...
S'exposaran exemples etnogràfics per tal de veure altres ormes d'entendre-la. En última instància i de
la mà dels estudis de gènere i feministes invitarem a repensar-nos des de la metacognició, és a dir,
veure'ns a nosaltres mateixes des de fora de les nostres persones construïdes social i culturalment. Es
faran exercicis per tal de posar en qüestió algunes asseveracions culturals molt difoses sobre la
sexualitat. Farem debat. I finalment veurem quins pedaços de la nostra sexualitat em escollit nosaltres
mateixes i quins altres han estat incorporats sense ser advertits
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Objectius
- Revisar i conèixer els marcs teòrics que hi ha darrere de les nostres concepcions al voltant de la
sexualitat, el nostre gènere i les maneres que tenim de concebre i viure la nostra sexualitat.
- Identificar els canals pels quals la nostra societat i cultura ens explica el que és o hauria de ser la
nostra sexualitat en societat; en la nostra cultura del cos. I com incorporem tot això en les nostres
estructures més elementals de pensament.
- Descobrir la diversitat cultural al voltant de la sexualitat humana al nostre planeta. Conèixer altres
formes de ser ésser humà.
- Repensar-nos, reelaborar-nos, redescobrir-nos. En el millor dels casos: descobrir formes de
permetre'ns ser nosaltres mateixes i de redescobrir l’alteritat i la nostra relació humana i sexual amb
ella.

Docents
Sergio Arroyo Peña: antropòleg forense especialista en genètica de poblacions humanes. Màster en
neurociències, Màster en comunicació científica, mèdica i mediambiental, Màster en evolució i
biodiversitat humana.
Mireia S. Albrich: humanista amb postgrau de gènere

Inscripcions
inscripcio@lleialtat.cat o al taulell de recepció de la Lleialtat Santsenca
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