
 

 

 

Escola Popular d’Economia (eco)Feminista Presencial 

Comencem la divuitena edició de l'Escola Popular d'Economia Feminista, en aquesta 

ocasió a Girona, i aprofundint en la mirada ecofeminista! 

Treballarem al voltant de 6 mòduls temàtics durant 6 setmanes on podrem compartir 

sabers i experiències per a treballar des de l'economia feminista diferents temàtiques 

i problemes. Las sessions seran presencials, atenent totes les mesures de prevenció 

Covid necessàries. 

La data d'inici de l'Escola Popular d'Economia Feminista de Girona és el dimarts 8 de 

febrer i acabarà el dimarts 22 de març de 2022. 

 

MÒDUL 1: NOSALTRES I L'ECONOMIA: TREBALL I TEMPS DE VIDA 

Reflexionarem sobre com l’economia ens 

travessa, sobre la construcció feminista 

de sabers, sobre les necessitats i la 

divisió dels treballs.   

 

Dimarts 8 de febrer de 10 a 13h. 

 

 

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


 

 

MÒDUL 2: APROPIACIÓ DELS COSSOS DE LES DONES I CAPITALISME 

Treballarem des de l'experiència 

l'apropiació dels cossos de les dones i 

l'encerclament de terres, com l'aliança 

patriarcal ordena el model econòmic en 

què vivim. 

 

Dimarts 15 de febrer de 10 a 13h. 

 

MÒDUL 3: POSANT LA VIDA AL CENTRE / POLITITZANT EL MALESTAR 

Reflexionarem sobre com l'economia de 

mercat posa al centre el guany i com 

l'economia feminista i les propostes de el 

“buen vivir” proposen posar al centre la 

vida. Coneixerem el concepte de 

polititzar el malestar com a proposta de 

treball de la vulnerabilitat, la 

interdependència i els mites del 

capacitisme. 

 

 

 

Dimarts 22 de febrer de 10 a 13h. 

 

MÒDUL 4: COLONIALISME - CADENES GLOBALS DE CURES 

Treballarem el colonialisme com a part 

de la configuració del model econòmic 

actual, vinculant-se amb el control del 

cos de les dones i les cadenes globals de 

cures.  

 

Dimarts 1 de març de 10 a 13h. 

 

MÒDUL 5: TERRITORI, ECOSISTEMA I LES ALTERNATIVES PER LA VIDA 

Ampliem la mirada per comprendre que 

tot procés humà es dona en relació a un 

ecosistema, reconeixent la resta d’éssers 

vius, la xarxa que sosté la vida i les 

alternatives que es creen al voltant de la 

seua defensa. 

 

 

Dimarts 15 de març de 10 a 13h. 

(atenció! el dimarts 8 de març: 

Vaga Feminista) 



 

 

MÒDUL FINAL: TANCAMENT I VALORACIÓ DES DE LA CREATIVITAT 

Ens acomiadem i valorem el procés. 

😊  

Dimarts 22 de març de 10 a 13h. 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ... 

 

• L’Escola va dirigida a dones, lesbianes i trans de totes les edats, 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. El compromís 
amb el grup és fonamental. 

• Data límit per inscriure’s: divendres 4 de febrer omplint aquest formulari.  

• Per més informació escriu a economiafeminista@cooperaccio.org 

 

https://forms.gle/QCk3VvZG2sy7wekG8
https://forms.gle/h2aPsSsskkUzw3hw5
mailto:economiafeminista@cooperaccio.org

