
Programa “Escola Popular d’Economia Feminista” del Besòs 

 

1. Nosaltres i l’economia 

Reflexionarem sobre què és l’economia i 

que té a veure amb la nostra vida, parla-

rem de les nostres necessitats bàsiques i 

preocupacions i de relacions entre dones. 

 

Divendres 7 d’abril de 16h a 20h o dis-

sabte 8 d’abril de 10h a 14h. 

 

2. Temps, treballs i precarietat 

Parlarem sobre els treballs que realitzem 

diàriament, sobre els temps de vida a les 

societats industrials, sobre els ritmes, l’es-

très, les jerarquies que es generen en 

base als treballs que realitzem... 

 

Divendres 21 d’abril de 16h a 20h o dis-

sabte 22 d’abril de 10h a 14h.  

 

 

3. El funcionament global de l’economia 

A aquesta sessió ens centrarem en el fun-

cionament del capitalisme. Voldrem crear 

entre totes una visió global de com es re-

parteix la riquesa. 

Divendres 28 d’abril  de 16h a 20h o dis-

sabte 29 d’abril de 10h a 14h. 

 

 

4. Eines antiracistes per un món vivible 

Fronteres, papers, monuments colonials 

als nostres carrers… Posarem sobre la 

taula el racisme quotidià i estratègies per 

donar-li resposta.   

Divendres 5 de maig de 16h a 20h o dis-

sabte 6 de maig de 10h a 14h. 

 

 

5. Cicle de vida: relacions, afectes i malestars 

Baixem a allò més quotidià i profund: 

malestars, pors, alegries, afectes… Volem 

regalar-nos un moment per reflexionar 

sobre les relacions que establim als dife-

rents moments de la vida, compartint pre-

ocupacions, estratègies i alegries. 

 

Divendres 12 de maig de 16h a 20h o dis-

sabte 13 de maig de 10h a 14h. 

 



 

6. Cos i autocora: ens posem al centre 

Aquesta sessió es centrarà en cuidar-nos, 

sentir-nos, moure’ns i posar al centre al 

gran oblidat: el cos.  

Divendres 19 de maig 16h a 20h o dis-

sabte 20 de maig de 10h a 14h. 

 

 

7. Sostenibilitat de la vida: parlem d’alternatives 

Sí, hi ha alternativa al capitalisme i ja 

s’està construint. Parlarem dels projectes 

en marxa, de la creació de comunitat, de 

la sostenibilitat de la vida… 

Divendres 26 de maig de 16h a 20h o dis-

sabte  27 de 10h a 14h. 

 

 

8. No és un adéu, és un continuar... 

Sessió final, cloenda i sorpresa! Valorem 

entre totes i veiem com podem conti-

nuar. 

Divendres 2 de juny de 16h a 20h o dis-

sabte 3 de juny de 10h a 14h. 

 

 

 

Més informació... 

- L’escola va dirigida a dones de totes les edats, procedències i situacions del barri 

del Besòs. No calen coneixements previs, sols calen ganes de construir un espai de 

coneixença i reflexió entre dones. 

- L’Escola és un procés, és important assistir a totes o la majoria de les sessions. 

L’horari dependrà de la vostra disponibilitat, per això és important que vos inscriviu 

explicant-nos quan vos va bé. 

- Hi haurà servei de guarderia a cada sessió amb educadores del barri. 

- Pots consultar dubtes o inscriure’t amb Fabiana del Pla Comunitari, Abraham del 

Casal de Barri o escrivint a economiafeminista@cooperaccio.org 

 

mailto:economiafeminista@cooperaccio.org

