
 

 
Programa Guinardó 2019  

Escola Popular d’Economia Feminista 
 

 

1. Nosaltres i l’economia 

Reflexionarem sobre què és l’economia i que té 
a veure amb la nostra vida, parlarem de les 
nostres necessitats bàsiques i preocupacions i 
de relacions entre dones. 

Divendres 8 de febrer de 17h a 21h 

 

 

2. La vida quotidiana, els treballs i el poder 

Parlarem sobre els treballs que realitzem dià-
riament, sobre els temps de vida a les socie-
tats industrials, sobre els ritmes, l’estrès, les 
jerarquies que es generen en base als treballs 
que realitzem... 

Divendres 15 de febrer de 17h a 21h 

 

 

3. El temps és vida, no or 

A aquesta sessió ens centrarem en el funcio-
nament del capitalisme. Voldrem crear entre 
totes una visió global de com es reparteix la 
riquesa. 

Divendres 22 de febrer de 17h a 21h 

 

 

4. Poder corporatiu i territori 

Parlarem del poder de les grans empreses, 
de les pràctiques extrativistes i el seu im-
pacte sobre els territoris, del neoliberalisme. 

Divendres 1 de març de 17h a 21h 

 

 

8 de març... estem de vaga! 
 

 



 
5. La mirada antiracista: l’eix del mal és patriarcal i colonial 

CIES, papers, fronteres, monuments colonials 
als nostres carrers… La punta de l’iceberg 
d’una societat racista i eurocèntrica que té 
molt a reflexionar-hi.  

Divendres 15 de març de 17h a 21h 

 

 

6. Cicle de vida: cos, relacions, afectes i malestars 

Baixem a allò més quotidià: malestars, 
alegries, afectes… Volem regalar-nos un 
moment per reflexionar sobre les relacions 
que creem al llarg de la vida, compartint 
preocupacions, estratègies i alegries. 

Divendres 22 de març de 17h a 21h 

 

 

7. La mirada solidària i ecologista: creant alternatives. 

Si, hi ha alternativa al capitalisme i ja s’està 
construint. Parlarem dels projectes en marxa, 
de la creació de comunitat, de la sostenibili-
tat de la vida… 

Divendres 29 de març de 17h a 21h 

 

 

8. Activitat de cloenda 

Sessió final, cloenda i sorpresa! Valorem en-
tre totes i veiem com podem continuar. 

Divendres 5 d’abril de 17h a 21h 

 

 

 

 


