
IX Jornades de Lleure i Feminismes 
Salut, cures i gènere 

 

Informació  
> Data: 26 i 27 d’octubre de 2019 
> Lloc: A la Lleialtat Santsenca (C/ Onzinelles, 31 - Barcelona)  
> Preu dissabte: 10€ 
> Preu diumenge: 6€ 
> Preu tot el cap de setmana: 12€ 
> Temàtica: Salut, cures i gènere 
> Itineraris formatius: A les jornades d’enguany us proposem 5 eixos formatius diferents             
en relació a la salut, les cures i el gènere dins l’associacionisme educatiu.  
Les formacions es desenvoluparan durant tot el dia de dissabte, mentre que diumenge             
podreu gaudir de diferents tallers i una fira d’entitats. 
 

Eix 1 Politització de malestars 
Eix 2 Salut mental  
Eix 3 Addiccions 

Eix 4 Cures 
Eix 5 Salut sexual i reproductiva 

 
Inscripció 
> Inscripció: S’ha d’omplir el següent formulari  per tal de formalitzar la inscripció i 
pagament (PAS 1). Després rebreu un correu per tal de prioritzar tallers (PAS 2).  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 24 d’octubre. 
S’enviarà un correu electrònic a les participants per confirmar 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 i col·labora: 
 

https://www.lleialtat.cat/
http://www.escolaelsol.org/oferta-formativa/mg-272/19-jornades-lleure-i-feminismes-2019.htm
http://www.lleureisexisme.wordpress.com/


Horari i programa  
IX Jornades de Lleure i Feminismes 

 
Dissabte 26 d’octubre de 2019 
 
10.00h  Inscripcions i acreditacions 
 
11.00h  Tallers i experiències de matí  
 
14.00h  Dinar 
 
16.00h  Taula Rodona i debats a càrrec de: 
> Elena G. Ruiz 
> Mandràgores 
17.00h Tallers i experiències de tarda 
 
SOPAR 
> A càrrec de cadascú, amb opció de sopar al bar de la Lleialtat. Si vols sopar a allà, marca-ho a la                      
inscripció! 
21.30h  Cinefòrum 
 
Diumenge 27 d’octubre de 2019 
 
09.00h  Esmorzar 
 
10.00h  Aterrem idees 
 
11.30h  Tallers de matí  
 
> Milo y Lola - Taller d’ ejaculació femenina. 
> @Vulvatrip - sexualitat femenina, plaer, anatomia, emocions, consens i consentiment. 
> Krizia - La dansa com a eina de l’educació crítica feminista sobre el cos i la salut sexo - 
afectiva. 
> @Oveja_Ilustrations  - Autoretrat amb vulves. 
> Cèlia Nisarre - Com treballar el gènere a partir dels contes.  
> Berta Claramunt - Compreses de tela 
 
11:30h  Fira d’entitats 
> @Vulvatrip  
> @decelalsulls 
> @zinteta 
> Selenitas Power 
> @oveja_Ilustrations 
 
13:15h  Actuació 
> Remolatxa 

https://www.pictame.com/user/ajomorado1/8720588799
https://www.instagram.com/decelalsulls/
https://www.instagram.com/zinteta/?hl=en
https://www.facebook.com/selenitaspower/
https://www.instagram.com/oveja_illustrations/


  
 
 
 
13:30h  Dinar popular amb espectacle  
 
> A càrrec del AE Joan Maragall.  
 
16h  Fi Jornades  
 
> Durant el cap de setmana també podreu gaudir d’una exposició amb les obres de: 
@decelalsulls , @zinteta, @Lamorales_art i @oveja_ilustrations 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.instagram.com/decelalsulls/
https://www.instagram.com/zinteta/?hl=en
https://www.instagram.com/lamorales_art/?hl=en
https://www.instagram.com/lamorales_art/?hl=en
https://www.instagram.com/oveja_illustrations/


Tallers i experiències · Eix 1 
Politització de malestars 

 
Dissabte Matí  (10h a 13h) 

 
REBENTAR EL DIAGNÒSTIC / UNA QÜESTIÓ D' ESTÓMAC  

 
> A càrrec de Elena G. Ruiz 

 
> Vòmits i resistències. Com abraçar això que m'aixafa la panxa i no sé anomenar? 

L'experiència d'un Trastorn de la Conducta Alimentària més enllà del diagnòstic des d'una 
perspectiva transfeminista. 

    

 
Dissabte Tarda (17h a 20h) 
 

EDUCANT DES DELS MALESTARS 

 
> A càrrec de L'associació Abilis 

 
> Proposem un espai col·lectiu de reflexió entorn als malestars, la salut i els dols, que 

parteix del reconeixement de la vulnerabilitat. Treballarem amb una metodologia creativa i 
vivencial per apropar-nos des d'una perspectiva crítica a les desigualtats, el patiment i les 

seves causes estructurals.  

   

 
 
 



Tallers i experiències · Eix 2 
Salut mental 

 
Dissabte Matí  (10h a 13h) 
 

 

 

> A càrrec de Ràdio Nikosia  
> Les temàtiques es construeixen col·lectivament i giren al voltant de l’idea d’estigma, discriminació, 

soledat, salut mental en primera persona, estratègies profanes de salut, models participatius d’autogestió de 
la salut, art i bogeria, etc. Les xerrades i seminaris es constitueixen com un projecte de pedagogia social 

que es realitza sobre les bases de la complicitat, la proximitat i el treball conjunt a i amb la ciutadania. 
La intenció és posar en circulació a nivell social les opinions i vivències de les persones que han viscut 
l’experiència del patiment mental amb l’objectiu de que aquestes formin part del concert de veus que 

intenten explicar la salut mental i les seves estratègies terapèutiques. L’idea és sensibilitzar a la comunitat 
perquè s’habiliti en sí la possibilitat de la diferència. 

 (?) 

 
Dissabte Tarda (17h a 20h) 
 

PERSPECTIVA AUTISTA  
 
 

> A càrrec de @colores_del_limbo i @autisme.present 

> Parlarem de què és l'autisme en primera persona des del paradigma de la 
neurodiversitat. Deconstruirem els estereotips, tot considerant la interseccionalitat i 

diversitat dins de tot l'espectre, fins aterrar al món del lleure. 

 

   

 
 

https://radionikosia.org/qui-som/
https://www.pictame.com/user/colores_del_limbo/8525517807
https://www.instagram.com/autisme.present/


 
Tallers i experiències · Eix 3 

Addiccions  
Dissabte Matí  (10h a 13h) 

EL SEXISME TAMBÉ SURT DE FESTA 

 
> A càrrec de Noctàmbul@s 

 
> El taller és una aproximació a l'anàlisi de les dinàmiques pròpies de les violències 

sexuals en espais festius, una reflexió sobre els principals mites i mandats masclistes al 
voltant de les violències sexuals i un recull de propostes d'intervenció comunitària que es 

poden dur a terme per combatre-les. 
 

    

 
Dissabte Tarda (17h a 20h) 

DROGUES I GÈNERE 

 
> A càrrec de Energy Control 

 
> Quan utilitzem la perspectiva de gènere com a eina d’anàlisi per a apropar-nos i conèixer el consum 

recreatiu de substàncies des d’una òptica menys esbiaixada ens trobem, com passa a la majoria d’àmbits 
relacionats amb la salut, amb una mancança d’informació que es tradueix en una limitació a l’hora d’abordar 

qüestions relacionades amb la salut de les dones i aquelles identitats de gènere no normatives. Els 
estereotips de gènere, la doble penalització social, les violències sexuals i totes les discriminacions que 

s'evidencien quan posem aquesta mirada al consum de substàncies són temes sobre els quals es 
reflexionarà per tal d'intentar construir consciències i espais de lleure més lliures. 

 

 

https://www.drogasgenero.info/noctambulas/
https://www.energycontrol.com/


Tallers i experiències · Eix 4 
Cures 

 
Dissabte Matí  (10h a 13h) 

REPLANTEJANT LES CURES EN LES ORGANITZACIONS SOCIALS  

 
> A càrrec del grup de treball de Sembrant Cures de  LaFede.cat  

> S’explicarà el procés del Sembrant Cures i es farà una presentació de la Guia, tot 
fent dinàmiques per aprofundir en aquests temes.  

 

Dissabte Tarda (17h a 20h) 
ENS CUIDEM? EM CUIDO?RESPONSABILITAT AFECTIVA I 

COL·LECTIVITZACIÓ DE LES CURES (*) 

 
 

> A càrrec de @ZINTETA 

> Com estic? Com em sento? Com em visc? Com em sento als espais assemblearis que habito? Que hi                   
poso al centre? Com ens vivim col·lectivament? Ho compartim? 
En aquest taller es generarà un espai on reflexionar en vers a les cures, tant cap a una mateixa com als                     
espais col·lectius que habitem. Voldrem alhora reflexionar sobre què entenem per salut en les nostres               
assemblees i com aconseguir que els espais que habitem siguin els més saludables possibles. 
A partir de la revisió col·lectiva, del compartir i de l'abraçada col·lectiva (i cap a una mateixa) ens aproparem                   
a un espai més sa on poder-nos sentir acompanyades i cuidades. 
Ens cuidarem, experimentarem i revisarem en quin punt estem, com volem projectar i trobarem estratègies               
col·lectives per poder abordar les dificultats que ens impedeixen sentir-nos lliures i segures. 
Important: serà un taller molt experimental i d'introspecció. Durant tot el taller es respectarà el punt vital de                  
cada una i les necessitats que puguin sorgir al grup. 

(*) per a dones i identitats no hegemòniques    

 
 
 

http://www.lafede.cat/


Tallers i experiències · Eix  5 
Salut sexual i reproductiva 

 
Dissabte Matí  (10h a 13h) 

COM EDUQUEM EN SEXUALITAT EN ELS NOSTRES ESPAIS DE LLEURE? 
REPENSEM-NOS! 

 
> A càrrec de Mandràgores 

 
> En aquest taller repensarem l’educació sexual i entendrem com 
podem incidir en ella des dels espais educatius del món del lleure. 

Donarem eines a les monitores i caps per educar sobre sexualitat als 
infants i joves. Ho farem a través de teoria i de dinàmiques pràctiques i 

participatives que generin debat i que permetin reflexionar sobre mites i tabús al voltant de la sexualitat i 
sobre com podem abordar-los. 

   

 
Dissabte Tarda (17h a 20h) 

LA LLUITA PELS DRETS I LA SALUT SEXUAL 

 
> A càrrec de @vulvatrip 

> Reivindicar el plaer, desmuntar els tabús des d'una educació sexual feminista, conscient i emancipadora. 
Compartim un espai creatiu, lúdic i pedagògic per recuperar els nostres cossos, el dret al plaer i a la salut 

sexual, al voltant de l'anatomia, la sexualitat femenina i les emocions. 

  

http://mandragores.cat/
https://www.pictame.com/user/ajomorado1/8720588799


 

 
 


