
 
 

 
 

ESCOLA POPULAR D’ECONOMIA (ECO)FEMINISTA 

 

Aquesta tardor tornem amb la vint-i-unena edició de l’Escola Popular d’Economia 

(Eco)Feminista! Serem al barri de Vallcarca, al casal de barri de Can Carol, generant 

un espai de trobada amb AHCAMA on posar en remull els malestars, alegries, 

inquietuds, precarietats i afectes que formen part de les nostres vides. 

 

L’Escola s’estructurarà al voltant de 5 mòduls durant 4 setmanes on compartirem 

sabers, neguits, dubtes i experiències que sobrevolen el nostre dia a dia per treballar 

des de l’economia feminista diferents temàtiques i problemes. Totes les sessions 

seran presencials.  

 

La data d’inici de l’Escola Popular d’Economia (Eco)Feminista de Vallcarca és el 

dissabte 5 de novembre i acabarà el dissabte 26 de novembre.  

 

MÒDUL 1 | NOSALTRES I L’ECONOMIA: TREBALL I TEMPS DE VIDA. 

Dissabte 5 de novembre, de 11:00 a 14:00h. 

Aquesta primera sessió farem una introducció a l’Escola, ens presentarem i 

reflexionarem juntes sobre com l’economia ens travessa, sobre els temps, les 

necessitats i la divisió sexual, racial i transnacional dels treballs.  

 

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


 
 

MÒDUL 2 | DESCOLONITZAR ELS COSSOS: COM ENS TRAVESSA 

L’ECONOMIA?  

Dissabte 12 de novembre, de 11:00 a 14:00h. 

Ampliarem la mirada sobre l’economia per a comprendre el paper del colonialisme en 

la configuració del model econòmic actual, veiem com es vincula a dinàmiques 

d’apropiació de terres, cossos i deshumanització, als extractivismes i a les cadenes 

globals de cures. Treballarem juntes la triada del capitalisme, heteropatriarcat i 

colonialisme des de les nostres experiències i els nostres cossos. 

 

MÒDUL 3 | POSAR LA VIDA AL CENTRE: POLITITZAR ELS MALESTARS. 

Dissabte 19 de novembre, de 11:00 a 14:00h.  

A través dels coneixements generats en l’anterior sessió, reflexionarem al voltant dels 

imperatius d’assolir beneficis són al centre de l’economia i passen per davant de les 

necessitats, dels cossos i territoris que sostenen la vida. Coneixerem el concepte de 

polititzar els malestars com a proposta de treball de la vulnerabilitat, la cura, la 

interdependència i la salut.  

 

MÒDUL 4 | REAPROPIAR-NOS DELS NOSTRES COSSOS I SEXUALITATS: 

POLITITZAR EL PLAER.  

Dissabte 26 de novembre, de 11:00 a 14:00h. 

Dels malestars passem als plaers. En aquesta sessió, reflexionarem sobre com 

l’economia intersecciona amb les nostres sexualitats i plantejarem com avançar cap a 

la construcció de sexualitats lliures i dissidents que tinguin com a base el dret al plaer 

per tots els cossos en igualtat de condicions i lliures de violències.  

 

MÒDUL 5 | TANCAMENT I VALORACIÓ DES DE LA CREATIVITAT. 

Dissabte 26 de novembre, de 14:00 a 17:00h.  

L’última sessió serà un espai on posar en comú el camí de l’escola, valorar juntes el 

procés, els aprenentatges i desaprenentatges, i acomiadar-nos des de la cura. 

 

MÉS INFORMACIÓ 

1. L’Escola va dirigida a dones, lesbianes, bi, trans i no binàries de totes les edats, 

procedències i recorreguts de vida  

2. No són necessaris coneixements previs. Només ganes de construir un espai de 

reflexió, escola i cura entre totes.  

3. L’Escola és un procés. És necessari participar fins a l’últim mòdul. El compromís 

amb el grup és fonamental.  

4. La data límit d’inscripció és el dimarts 1 de novembre, omplint aquest formulari. 

5. Per a més informació, pots escriure a economiafeminista@cooperaccio.org  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6afQPIgzNBuEFf6GlfZX_xeYCmu-8ZHH51qZVaIflw19Q0g/viewform?usp=sharing
mailto:economiafeminista@cooperaccio.org

