Per una vida
vivible
en un món limitat ,
Resistències i sinèrgies feministes,
ecofeministes i ecologistes.

Jornades
Internacionals

26 i 27
d’octubre de 2012

a L’Espai Jove
La Fontana
C. Gran de Gràcia, 190-192
08012 Barcelona
(cantonada amb C. Santa Rosa,
metro de Fontana L-III verda)
Jornades per abordar,
amb una visió holística,
les causes, efectes,
i possibles respostes
col·lectives a les diverses
crisis que es troben
interrelacionades
de forma simultània
en el món actual: financera,
econòmica, alimentària,
energètica, climàtica,
de la biodiversitat,
de la cura personal
i la reproducció social
de la vida humana.
Davant de tots aquests
fenòmens cal consciència
de justícia social
i ambiental, i aliances
de solidaritat internacional,
per a construir alternatives
inclusives per a tota
la societat.
És fonamental recollir
les lluites, plantejaments,
experiències, teories
i polítiques que les dones
estan impulsant arreu
del món. Les jornades es
retransmetran en directe
per internet i també hi
podreu interactuar per
chat: www.entrepueblos.org

Inscripció prèvia, blog: http://perunavidavivible.wordpress.com// e-mail: educacio@entrepobles.org
Organitzen:

Amb el suport de:
Dones i treballs
de Ca la Dona

ASAC

Aliança per la sobirania alimentària
de Catalunya

DIVENDRES 26 d’oct.
A la sala d’Actes
De 18 a 18,30 h. Benvinguda
Presentació a càrrec de la Comissió Organitzadora.
18,30 h. Taula rodona
Sostenibilitat de la vida.
Una mirada feminista a les crisis: financera, econòmica,
alimentària, energètica, climàtica, de la biodiversitat,
de la cura personal i la reproducció social de la vida
humana i les seves interrelacions.

Intervindran:
Cristina Carrasco, Economista feminista, participa a Dones
i Treballs de Ca la Dona
Yayo Herrero, Co-coordinadora de Ecologistas en Acción
Míriam Nobre Coordinadora General de la Marcha Mundial
de Mujeres (Brasil)
Debat
Modera: Rosa Miró, cooperativista economia social
(Coop57, Arç)

DISSABTE 27 d’oct.
A la sala d’Actes
9,30 h. Taula rodona
Existeix un vincle natural entre feminisme i ecologia?
Dualisme cultura/natura. Diverses cosmovisions.
Intervindran:
Alicia Puleo, Filòsofa, Ecofeminista.
Verena Stolke, Antropòloga, Feminista
Lourdes Huanca, Lideresa, Pagesa feminista
de FEMUCARINAP-Perú
Debat:
Modera: Hortensia Fernández,
(Ecologistes en Acció, Dones i Treballs de Ca la Dona)
11,45 h. Pausa
12 h. Taula rodona
Els nostres cossos, els nostres territoris.
Dret al propi cos, drets sexuals, drets reproductius,
polítiques demogràfiques. Salut i medi ambient. Defensa
dels territoris.
Intervindran:
Lorena Cabnal,
Indígena maya-xinka, feminista (AMISMAXAJ - Guatemala)
Montse Pineda,
Feminista-Creación Positiva, participa en Xarxa de Dones
per la Salut
Carme Valls-Llobet, Metgesa, Directora del programa
Dones, Salut i Qualitat de Vida del CAPS
Debat:
Modera: Montserrat Cervera,
(Dones x Dones, Ca la Dona)

14,15 h. Dinar
A la sala Polivalent
16,30 h. Blocs de debat
Teixim resistències, construïm esperances.
Respostes col·lectives, propostes de “nous models”.
Un altre món és possible ?
Intervindran:
Ariadna Pomar,
Horts urbans Comunitaris de Barcelona
Eva Yus,
Plataforma Aturem Eurovegas - Salvem el Delta
del Llobregat.
Barbara Grosskopf,
Xarxa de Dones Artesanes - Escola de Pastors (Pallars)
Esther Baiges-Miro, L’aigua es vida Moviments socials de les Terres del Ebre
Betlem Cañizar Bel, Ca la Dona - Espai Feminista
Neus Moreno, Dones, Treballs i Salut
(ISTAS-CCOO, Dones i Treballs de Ca la Dona)
Debat:
Modera: Laura Palau, (Entrepobles)
20,30 h. Reflexions finals

