
Alternatives per a 

un món just i sostenible 
Com podem donar la volta a 

l'actual model de desenvolupament?
El curs s'emmarca dins la Campanya "Actua amb Cures.

Transforma la Realitat", impulsada per l'ONGD InteRed,

des de la qual pretenem analitzar en quin tipus de

societat vivim quan aspectes tan bàsics com la cura i el

sosteniment de la vida han quedat relegats a un últim

nivell de valoració. A més, volem afavorir la participació

de la societat civil en propostes de canvi global que,

des de la centralitat de la vida, estiguin orientades a

crear un món més just on tant els recursos i béns com

el poder es distribueixin de forma equitativa.

Quin model de societat tenim?

Per què s'ha desvaloritzat el treball de cures si 
és essencial per a sostenir la vida?             

Quines alternatives es plantegen des dels 
feminismes per aconseguir un món més just i 
sostenible?                                                             

Com podem participar i implicar-nos en 
propostes de canvi personal i col·lectiu, local i 
global?

Per reflexionar 

sobre...

9, 16, 23 i 30 d’octubre 2014

c/Tàpies, 1-3 Barcelona (L3 Paral·lel)

Inscripcions

Dirigit a ONG, entitats i públic en general

Curs gratuït

Per a més informació:
catalunya@intered.org / 934672667

http://www.actuaconcuidados.org/
https://docs.google.com/forms/d/1nwRH9_w4UzffnpAjEptb1S1EQVTiPS7SI-Go9nLlyaA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1V2f9ZfNN3tbCi8WwDhiu1APQh8E8wEjimliRj-UQcYg/viewform
mailto:catalunya@intered.org
https://docs.google.com/forms/d/1V2f9ZfNN3tbCi8WwDhiu1APQh8E8wEjimliRj-UQcYg/viewform
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Tot i que el sistema agrícola i alimentari actual se'ns "ven” com
el millor dels possibles té una sèrie d'impactes negatius: genera
fam en un món de l'abundància del menjar, promou una
alimentació amb productes quilomètrics, fa que la pagesia
desaparegui dels nostres camps, etc. Aquest model colpeja de
manera directa, malgrat sovint s'obvia, a les dones. En el
transcurs d'aquesta sessió, volem mirar a les polítiques
agroalimentàries des d'una perspectiva de gènere i
analitzar les alternatives que tenim basades en la
sobirania alimentària a partir d'un enfocament feminista.

Dijous 16/10, de 17.30 a 20.30h

Una mirada feminista a la sobirania alimentària
Esther Vivas Esteve. Periodista i investigadora en moviments

socials i polítiques agrícoles i alimentàries

Dijous  09/10, de 17.30 a 20.30h             

Un model en (moltes) crisis. Un model com un iceberg
Alicia de Blas García. Experta en educació per al 
desenvolupament, equitat i gènere

En quin model de desenvolupament i de societat vivim?
Reflexionarem sobre la valoració que quotidianament donem
a diferents activitats, béns o relacions que compartim,
prendrem consciència de com la construcció de gènere
influeix en el repartiment i valoració de les nostres feines i
revelarem les forces i mites que donen prioritat al
mercat i a l'enriquiment, en detriment de les persones.
Començarem, en definitiva, a desintoxicar-nos del
capitalisme patriarcal que portem dins i a buscar
estratègies per "posar la sostenibilitat de la vida al
centre".

Inscripcions

http://www.actuaconcuidados.org/
mailto:catalunya@intered.org
https://docs.google.com/forms/d/1V2f9ZfNN3tbCi8WwDhiu1APQh8E8wEjimliRj-UQcYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1V2f9ZfNN3tbCi8WwDhiu1APQh8E8wEjimliRj-UQcYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1V2f9ZfNN3tbCi8WwDhiu1APQh8E8wEjimliRj-UQcYg/viewform
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Dijous 30/10, de 17.30 a 20.30h 

Mirant des de la sostenibilitat de la vida.               
Propostes des de l'ecofeminisme
Marina Sánchez Cid.  Economista, experta en gènere i 
ciutadania i activista feminista. 

La perspectiva des de la que habitualment mirem el món situa
els mercats capitalistes al centre. En aquesta sessió
reflexionarem sobre què passa quan el que prioritzem és la
sostenibilitat de la vida. Traurem a la llum múltiples treballs i
processos socioeconòmics que solen romandre ocults.
Discutirem el perquè d'aquesta invisibilitat i la necessitat que hi
continuï sent per mantenir viu un sistema insostenible.
Finalment, veurem els plantejaments que es proposen des
de l'ecofenimisme com a alternatives a l'actual model.

Inscripcions

En aquesta sessió em proposo nomenar i/o donar
experiències i pràctiques de llibertat femenina que són
origen i recreació de convivència civilitzadora i que, per
tant, són útils per a les dones i també per als homes.
Seguint el fil de la sessió anterior, aprofundirem, d'una
banda, en l’ordre simbòlic de la mare (cos i paraula), en
pensar allò no pensat, dir allò no dit i en atrevir-nos a
llegir i a dir el passat i també el present i la realitat que
canvia. D'altra banda, treballarem l'autoritat i el poder,
la política en primera persona i pràctiques de relació i
convivència humanes.

Dijous 23/10, de 17.30 a 20.30h

La Revolució de les Cures
Núria Beitia Hernández. Magistra de DUODA,

psicòloga, mare i mestressa de casa

mailto:catalunya@intered.org
http://www.actuaconcuidados.org/
https://docs.google.com/forms/d/1V2f9ZfNN3tbCi8WwDhiu1APQh8E8wEjimliRj-UQcYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1V2f9ZfNN3tbCi8WwDhiu1APQh8E8wEjimliRj-UQcYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1V2f9ZfNN3tbCi8WwDhiu1APQh8E8wEjimliRj-UQcYg/viewform

