
 

 

Escola Popular d’Economia (eco)Feminista 

Horta-Guinardó 

Comencem la setzena edició de l'Escola Popular d'Economia Feminista de la mà del Casal de 

Joves Girapells de Barcelona i aprofundint en la mirada ecofeminista! 

Treballarem al voltant de 5 mòduls temàtics durant 5 setmanes on podrem compartir sabers 

i experiències per treballar des de l'economia feminista diferents temes i problemàtiques. 

Las sessions seran presencials, atenent totes les mesures de prevenció Covid necessàries. 

La data d'inici de l'escola serà el 21 de juny, i la seva data de finalització 19 de juliol. 

 

1. NOSALTRES I L’ECONOMIA 

 

Reflexionarem sobre com l’economia ens tra-

vessa, sobre la construcció feminista de sabers, 

sobre la necessitat de situar-nos políticament en 

un món desigual… 

 

Dilluns 21 de juny  

de 17h a 21h 

 

 

https://www.cooperaccio.org/ca/category/escola-popular-economia-feminista/


 

2. APROPIACIÓ DELS COSSOS I CAPITALISME 

 

A aquesta sessió ens centrarem en les relacions 

de poder del capitalisme i l'apropiació dels cossos 

de les dones com a part del procés històric per la 

constitució del sistema capitalista. 

 

Dilluns 28 de juny 

de 17h a 21h 

 

3. POSANT LA VIDA AL CENTRE / POLITITZANT EL MALESTAR 
 

En aquest mòdul repensarem com vivim els nos-

tres cossos, la salut,  els cicles de vida, la col·lec-

tivitat. Totes les nostres vivències estan situades 

en un entramat de factors, connectant allò ma-

cro a allò micro. Allò personal, allò col·lectiu, allò 

íntim, visible, invisible... Tot és polític. Els nostres 

malestars, també. 

 

Dilluns 5 de juliol 

de 17h a 21h 

 

4. NATURA, ECONOMIA I FEMINISMES: SOSTENIBILITAT I ALTERNATIVES 

 

Posar la vida al centre és entendre que som i de-

penem de la natura. Parlem de capitalisme bio-

cida i de que som natura. 

 

Dilluns 12 de juliol 

de 17h a 21h 

 

5. CLOENDA  

 

Sessió final, cloenda i sorpresa! Dilluns 19 de juliol 

de 17h a 21h 

 

 



 

 

 

MÉS INFORMACIÓ...  

- L’escola va dirigida a dones, lesbianes i trans de totes les procedències i situacions. No 

calen coneixements previs, sols calen ganes de construir un espai de coneixença i reflexió 

entre dones.  

- L’Escola és un procés, és important participar fins a l'últim mòdul.  

- Data límit per inscriure’s: Diumenge 13 de juny de 2021 omplint aquest formulari.  

- Per més informació escriu a economiafeminista@cooperaccio.org 

 

https://forms.gle/reZnUe31QtuVEJSR7
mailto:economiafeminista@cooperaccio.org

