
VIII Jornades de Lleure i Feminismes
Violències masclistes i LGTBIfòbiques 

a l’associacionisme educatiu

Informació
> Data: 15 i 16 de desembre de 2018
> Lloc: Al Casal de Joves del Poblenou Can Ricart (C/Emilia Coranty, 5, Bcn)
> Preu: 

> Inscripció d'1 dia: 8€
> Inscripció de 2 dies: 10€

> Temàtica: Violències masclistes i LGTBIfòbiques a l’associacionisme educatiu
> Itineraris formatius: A les jornades d’enguany us proposem 5 eixos formatius diferents en relació a les
violències  masclistes  i  la  LGTBIfòbia  dins  l’associacionisme  educatiu.  Us recomanem que seguiu els
itineraris  proposats  quan  us  inscriviu.  Com  abordem  les  violències  masclistes  i  la  LGTBIfòbia...  

Eix 1 ... a les assemblees i grups de treball? 
Eix 2 ... als moviments socials i als espais d'oci? 
Eix 3 ... a les xarxes socials? 
Eix 4 ... amb la infància?
Eix 5 ... amb les adolescents i joves

Inscripció
> Inscripció:  Per inscriure’t a les jornades cal que ho facis a través  d’aquest     enllaç  . Un cop completat
rebràs un correu electrònic que t’indicarà el següent pas a seguir per tal de poder prioritzar els tallers on
vols participar. Tot i que procurarem tenir en compte les prioritats de totes, l’organització vetllarà per
l’equilibri en el nombre de participants dels tallers.
> Tancament inscripcions:  Les inscripcions s’han de realitzar abans del 30 de novembre de 2018. 
S’enviarà un correu electrònic a les participants per confrmar el procés d’inscripció.
> La inscripció donarà dret a: 

> Participar a les activitats de les jornades
> Dormir dissabte. (Si et quedes a dormir cal que portis sac i aïllant)
> Esmorzar de diumenge
> Dinar de diumenge

> Més informació:
@: jlleureifeminismes@gmail.com 
www: www.lleureisexisme.wordpress.com

Organitza: Col·labora:

https://lleureisexisme.wordpress.com/inscripcions/
https://lleureisexisme.wordpress.com/inscripcions/


Horari i programa  
VIII Jornades de Lleure i Feminismes

Dissabte 15 de desembre de 2018

17.00h  Inscripcions i acreditacions

18.00h  Ponència inicial «ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES. 
POSTUREIG O PRÀCTICA TRANSFORMADORA?»

> Assemblea Feminista La Filadora, assemblea feminista del Poblenou. 
> Crida LGTBI, organització per l'alliberament sexual i de gènere.
> Marikarmen Free,  DJ, performer a tiempo completo.

19.30h  Dinàmica d'auto-diagnosi «LA RADIOGRAFIA» 
> Les Comissions de Gènere de Casals de Joves, l’Escola Lliure El Sol i d’Esplais Catalans

21.00h  Sopar (cadascú porta el seu sopar. Can Ricart tindrà servei de barra.)

22.00h  Espectacle nocturn amb SCARS i Las Fritas 
> Scars, un projecte audiovisual que explica una historia en defensa dels drets del col·lectiu 
LGTBI+, concretament de les lesbianes.  
> Microteatre «First Round» de Las Fritas. Sota el judici constant i l'atenta mirada de la nostra 
societat  opressora,  viatjarem  de  la  mà  de  l'Àlex  veient  com  afronta,  assumeix  i  pateix  les  
situacions de masclisme quotidià que ens trobem les dones en diferents etapes de la nostra vida.

Diumenge 16 de desembre de 2018

09.00h  Esmorzar

10.00h  Tallers i experiències de matí 

13:30h  Dinar popular 
> A càrrec del Col·lectiu SoundSystem de Can Ricart

15:00h  Tallers i experiències de tarda

18:00h  Posada en comú i cloenda



Tallers i experiències · Eix 1
Com abordem les violències masclistes i la LGTBIFòbia... 

 ... a les assemblees i grups de treball?

Diumenge matí 
10:00h  ASSEMBLEES: UN ESPAI PER A TOTES? 

> Qui? A càrrec de Fil a l'agulla     

> Què? Prendrem consciència sobre com els micromasclismes, les violències de gènere i lgtbifòbies 
poden estar presents en les assemblees i el treball en equip, abordarem l’impacte que tot això pot tenir 
en les persones i les dinàmiques del grup i compartirem eines per a gestionar-ho. 

> Com? 

   

Diumenge tarda 
15:00h  COL·LECTIVITZACIÓ DE LES CURES I RESPONSABILITAT AFECTIVA 

> Qui? A càrrec de Zinteta

> Què? Aquest serà un espai on treballar, des d'una perspectiva feminista, les cures en els nostres espais
assemblearis i en el nostre dia a dia. Crearem un espai de seguretat, des d'on partirem, per poder fer un 
treball introspectiu per veure com enfoquem les nostres relacions en els espais que ocupem. Parlarem 
de la importància de la col·lectivització, la corresponsabilitat i la responsabilitat afectiva. Treballarem 
l'apoderament i l'acompanyament per tal de promoure la salut en els nostres entorns de socialització. 

> Com? 

  

https://zinteta.tictail.com/
http://filalagulla.org/


Tallers i experiències · Eix 2
Com abordem les violències masclistes i la LGTBIFòbia... 

 ... als moviments socials i als espais d'oci?

Diumenge matí 
10:00h  TAULA RODONA «CREACIÓ I APLICACIÓ DE PROTOCOLS»

> Qui? A càrrec de la Comissió Tècnica de Violències Masclistes del Moviment Popular de Sabadell, la 
Comissió de Protocol de N  r  ou Baris   i el Projecte Ella.

> Què? Taula rodona sobre la creació i aplicació de protocols a les entitats, als moviments socials i a l’oci 
nocturn. 

> Com? 

   

Diumenge tarda 
15:00h  FEM AUTODEFENSA  
.
*espai segur per a persones socialitzades i/o identifcades com a dones

15:00h  MASCULINITATS ALTERNATIVES, 
NO VIOLENTES I DISSIDENTS
* espai de desconstrucció per a persones socialitzades i/o identifcades 
com a homes

> Qui? A càrrec de Fem Autodefensa > Qui? A càrrec d’Aliats del Feminisme

> Què? Un espai on augmentar la consciència de tu
mateixa i de l’espai, per així potenciar la seguretat 
física i emocional. Es treballarà al voltant de la 
percepció, la calma, la intuïció, la consciència de 
l’espai, la potència física, l’ autoconeixement, la 
comunicació i la gestió del conficte verbal i físic. 

> Què? Analitzarem per repensar noves 
masculinitats que impliquin i iniciar un trencament 
sincer amb la masculinitat hegemònica 
heteropatriarcal. 

> Com? > Com?

      

http://aliatsdelfeminisme.blogspot.com/
http://www.autodefensa.net/
http://projecteella.org/
https://www.facebook.com/ComissioProtocol9Barris/?__tn__=kC-R&eid=ARAYMMn-dNPxy3sNTx2KcdMBHhePANhMT7dtbbpu4ZUUvqm5TihhLuvB3TaaHT-A5vih9h_FZ_fwjVJd&hc_ref=ARR_UF-BTNPAB9GxlUUJ8WrbahVHcHR8Lxaqo4UIZUVMoBlqPx4raEHSSg9kcA989CY&fref=nf&__xts__[0]=68.ARARO1m5V5Hp3s-H7lBp9WYN3gL8mamSspNjTRNpAmozCu381dbWxDHN9sSiXbfGKn09r2640TdNnVhKLlBDN8Cp0Fz8sEQxGJIwe2mFTdk7cHycnH-WPpbpzksCGlJWto-KZFeEDJ0rmmJTiDkCWccD1Z7ktpEMAxSu3vQ5pW3JDgq_jujcN8e5fO4CnC3Tde4CjQ
https://www.facebook.com/ComissioProtocol9Barris/?__tn__=kC-R&eid=ARAYMMn-dNPxy3sNTx2KcdMBHhePANhMT7dtbbpu4ZUUvqm5TihhLuvB3TaaHT-A5vih9h_FZ_fwjVJd&hc_ref=ARR_UF-BTNPAB9GxlUUJ8WrbahVHcHR8Lxaqo4UIZUVMoBlqPx4raEHSSg9kcA989CY&fref=nf&__xts__[0]=68.ARARO1m5V5Hp3s-H7lBp9WYN3gL8mamSspNjTRNpAmozCu381dbWxDHN9sSiXbfGKn09r2640TdNnVhKLlBDN8Cp0Fz8sEQxGJIwe2mFTdk7cHycnH-WPpbpzksCGlJWto-KZFeEDJ0rmmJTiDkCWccD1Z7ktpEMAxSu3vQ5pW3JDgq_jujcN8e5fO4CnC3Tde4CjQ
https://www.facebook.com/ComissioProtocol9Barris/?__tn__=kC-R&eid=ARAYMMn-dNPxy3sNTx2KcdMBHhePANhMT7dtbbpu4ZUUvqm5TihhLuvB3TaaHT-A5vih9h_FZ_fwjVJd&hc_ref=ARR_UF-BTNPAB9GxlUUJ8WrbahVHcHR8Lxaqo4UIZUVMoBlqPx4raEHSSg9kcA989CY&fref=nf&__xts__[0]=68.ARARO1m5V5Hp3s-H7lBp9WYN3gL8mamSspNjTRNpAmozCu381dbWxDHN9sSiXbfGKn09r2640TdNnVhKLlBDN8Cp0Fz8sEQxGJIwe2mFTdk7cHycnH-WPpbpzksCGlJWto-KZFeEDJ0rmmJTiDkCWccD1Z7ktpEMAxSu3vQ5pW3JDgq_jujcN8e5fO4CnC3Tde4CjQ
https://www.facebook.com/MPSabadell/


Tallers i experiències · Eix 3
Com abordem les violències masclistes i la LGTBIFòbia... 

 ... a les xarxes socials?

Diumenge matí 
10:00h  UNFOLLOW A LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

> Qui? A càrrec de CNJC i Edpac

> Què? Eines per treballar les violències masclistes en entorns digitals. Ciberassetjaments de diferent 
tipus, sexpreading, control de la parella a través de les xarxes socials, imposició de rols i models de 
bellesa impossibles... El masclisme segueix vigent a la nostra societat però troba nous espais on 
desenvolupar-se.  

> Com? 

    

Diumenge tarda 
15:00h  IL·LUSTRACIÓ I CREACIÓ DE PERSONATGES

> Qui? A càrrec de La Lila

> Què? Creació de personatges a través de la identifcació i autoconeixement personal amb perspectiva 
feminista i LGTBI .

> Com? 

 

https://www.instagram.com/lalila_fem/
https://edpac.cat/
https://www.cnjc.cat/ca


Tallers i experiències · Eix 4
Com abordem les violències masclistes i la LGTBIFòbia... 

... amb la infància?

Diumenge matí 
10:00h  LA RATETA VOLADORA

> Qui? A càrrec de Mitja i Mitjoneta   Teatre  

> Què? Totes coneixem el conte de la Rateta presumida i totes ja estem cansades d’aquest tipus de 
contes on la violència masclista és acceptada i justifcada. Us presentem a la Rateta voladora; la nostra 
rata feminista a la que se li ha trencat l’escombra que necessita per poder volar pels aires. En el temps 
d’arreglar-la, succeeix una passarel·la d’animals que per la seva condició de mascles es creuen amb el 
dret de molestar-la i assetjar-la. Posem en dubte aquest conte tradicional amb les participants, que 
hauran d’intervenir perquè les actrius puguin seguir amb la història. Un conte ple de refexió, humor, 
crítica i màgia. 

> Com? 

   

Diumenge tarda 
15:00h  REPENSEM ELS CONTES! COEDUCACIÓ I NARRACIÓ INFANTIL

> Qui? A càrrec de Trama

> Què? Com podem transformar els imaginaris dels contes per fomentar l’equitat? Com visibilitzem la 
diversitat en els diferents components que constitueixen una narració infantil? Quin paper han de jugar 
els infants en aquest canvi? En aquesta sessió intervindrem de forma col·lectiva en els imaginaris que 
ens ofereixen els contes per trencar estereotips, fomentar la cultura de la pau i la diversitat.

> Com? 

   

http://tramacultura.org/
https://mitjaimitjoneta.wordpress.com/


Tallers i experiències · Eix  5
Com abordem les violències masclistes i la LGTBIFòbia... 

 ... amb les adolescents i joves?

Diumenge matí 
10:00h  AMATONORMA, HETERONORMA I ALTRES ENGANYIFES 

> Qui? A càrrec d’Amors Plurals

> Què? Taller participatiu i vivencial en què parlarem de com construir relacions sanes des d'una 
perspectiva feminista i LGBTI.. 

> Com? 

    

Diumenge tarda 
15:00h  TALLER DE SEXUALITAT; REPENSEM-LA EN CLAU FEMINISTA!

> Qui? A càrrec de Mandràgores

> Què? En aquest taller refexionarem i farem crítica al voltant del model de sexualitat hegemònic en la 
nostra societat. Abordarem la sexualitat des d’una perspectiva feminista, de drets i diversitat. 
Desmuntarem falsos mites i creences amb les que se'ns ha educat en sexualitat i veurem com ens han 
afectat en la vivència i la construcció de la propia sexualitat de cada una. Ho farem a través de la teoria i
de dinàmiques participatives que generin debat entre els i les participants.

> Com? 

  

http://mandragores.cat/
https://amorsplurals.cat/
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