
 

 

 

ESCOLA POPULAR D’ECONOMIA FEMINISTA 
TARRAGONA 2018 

 

1. Nosaltres i l’economia 

Què és l’economia? Què té a veure amb la 

nostra vida? Quines necessitats tenim? En 

aquesta sessió reflexionarem sobre com 

l’economia ens travessa en cada decisió 

del dia a dia. 

Divendres 9 de febrer de 16 a 20h  

 

 

 

2. Temps, treballs i precarietat 

Parlarem sobre els treballs que realitzem 

diàriament, sobre els espais on satisfem 

les necessitats i les jerarquies que es 

creen en ells, sobre el ritme i el temps de 

vida...  

Divendres 16 de febrer de 16 a 20h  

 

 

 



 

 

3. Vida quotidiana, afectes i vulnerabilitat 

Baixem a allò més quotidià: malestars, 

alegries, afectes, relacions interperso-

nals… Quina relació hi ha entre la nostra 

vulnerabilitat i l’economia?  

Divendres 23 de febrer de 16 a 20h  

 

 

4. Poder transnacional: parlem dels famosos “mercats” 

Parlem sobre el paper de les empreses 

transnacionals, de l’extractivisme i les ca-

denes globals, de les resistències que es 

generen en defensa de la vida... 

Divendres 2 de març de 16 a 20h  

 

 

5. Economia globalitzada i lliure comerç 

Què són els tractats de lliure comerç? Com 

m’afecten? Què és el deute? Reflexionem a 

escala “macro”  

Divendres 9 de març de 16 a 20h  

 

 

6. Laboratori d’alternatives 

Si, hi ha alternativa i ja s’està construint. 

Parlarem dels projectes en marxa, de la 

creació de comunitat, de la sostenibilitat 

de la vida… I nosaltres, què podem fer? 

Divendres 16 de març de 16 a 20h  

 

 

7. L’art com eina de transformació 

Sessió final on valorarem el procés a tra-

vés de l’art.  

Divendres 23 de març de 16 a 20h  

 

 

Més informació... 

- L’escola va dirigida a dones de totes les edats, procedències i situacions de Tarragona. 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 les sessions.  

- Hi haurà servei de guarderia a cada sessió en el cas que fora necessari.  

- Per més informació escriu a economiafeminista@cooperaccio.org 

mailto:economiafeminista@cooperaccio.org

