
XI Jornades de Lleure i Feminismes
Feminismes en defensa de la vida

Informació
> Data: 23 i 24 d’octubre de 2021
> Lloc: A la Lleialtat Santsenca (C/ Olzinelles, 31 - Barcelona)
> Preu tot el cap de setmana: 10€

> Preu dissabte: 8€
> Preu diumenge: 7€

> Temàtica: Feminismes en defensa de la vida
> Itineraris formatius: A les jornades d’enguany us proposem 5 eixos formatius diferents
Els tallers i formacions es desenvoluparan durant tot el dia de dissabte, mentre que
diumenge podreu gaudir de dues taules rodones i espectacle de cloenda.

Eix 1 Salut
Eix 2 Defensa del territori

Eix 3 Justícia global i decolonialitat
Eix 4 Cures, xarxes de suport mutu i economia feminista

Eix 5 Garantia de drets fonamentals

Inscripció
> Inscripció: A través del 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 19 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

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

Organitza i col·labora:

https://www.lleialtat.cat/
https://escolaelsol.coop/formacions/XI-Jornades-de-Lleure-i-Feminismes-Esplac/2222/
http://www.lleureisexisme.wordpress.com


Horari i programa
XI Jornades de Lleure i Feminismes

Dissabte 24 d’octubre de 2021

10.00h  Inscripcions i acreditacions

11.00h  Tallers i experiències de matí

> Sororitrans – Dones trans: Qui som?

> Entrepobles i Observatori DESC - Transició ecosocial i lluites territorials des dels ecofeminismes.
Quines sobiranies i en mans de qui?

> Feminisme Comunitario - Taller de despatriarcalització i descolonització.

> Enruta't Taller LGTBI+ - Diversitats sexuals i de gènere.

> Associació de Drets Sexuals i Reproductius/CJAS - Presentació guia de DSiR en el lleure.

14.00h  Dinar

15.30h Tallers i experiències de tarda

> Salut entre totxs - Taller de salut comunitària.

> Joana Bregolat i Aitziber Uriagereka (Observatori Deute Globalització i Acció
Ecofeminista)- Ecofeminisme: Mirades i propostes des dels nostres territoris.

> Azadí Jin Grup Transfeminista Autònom - La Jineoljî com a eina d'autodefensa.

> Escola Popular d'Economia Feminista – CooperAcció.

> Matriu - Cures, gestió de conflictes i emocional.

Diumenge 24 d’octubre de 2021

10.30h  Taula Rodona i debats a càrrec de:



> Taula rodona Eix 1:
> Insania
> Ràdio Nikosia
> Metzineres

> Taula rodona Eix 4:
> Dones cosidores
> Xarxa suport mutu la Trini
> Feminismo Comunitario

10.30h  Tallers i experiències de matí

> REDS Red de solidaridad para la transformación social - Eines pràctiques des de la
comunicació no violenta.
> Cúrcuma - Interculturalitat i Gènere

13.00h  Actuació

> Batukalla



Tallers i experiències · Eix 1
Salut

Dissabte Matí  (11:00h a 14:00h)

DONES TRANS: QUI SOM?

> A càrrec de Sororitrans

> Conceptes bàsics sobre gènere.
> Transmisogínia vs transfòbia: què són i quina diferència hi ha.

> Desfer mites sobre les dones trans.
> Transició: com és per nosaltres, què implica.

> Maneres d'ajudar al col·lectiu.

Dissabte Tarda (15:30h a 18:30h)

SALUT I COMUNITAT: ES POSSIBLE?; QUINS SÓN ELS PUNTS DE TROBADA?

> A càrrec de Salut entre totxs - Colectiu de salut comunitaria i autogestió dels procés de salut

> Problematizar sobre la salut hegemonica i reflexionar sobre la possibilitat d'una perspectiva comunitària
transfeminista, decolonial, anticapitalista.

La salut com a procés.

https://twitter.com/sororitrans?lang=ca
https://salutentretotxs.wordpress.com/


Diumenge matí -Taula Rodona 1 (10:30h a 13:00h)

PROPUESTAS COLECTIVAS FRENTE A MALESTARES SOCIALES

> Colectivo Radio Nikosia

RESPOSTES DEL FEMINISME INTERSECCIONAL DAVANT LES POLÍTIQUES DE
DROGUES I EL SEU COSUM

> Metzineres

> Insania

https://radionikosia.org/
https://metzineres.net/index-ca.html
https://twitter.com/bcninsania?lang=ca


Tallers i experiències · Eix 2
Defensa del territori

Dissabte Matí  (11:00h a 14:00h)

TRANSICIÓ ECOSOCIAL I LLUITES TERRITORIALS DES DELS
ECOFEMINISMES. QUINES SOBIRANIES I EN MANS DE QUI?

> A càrrec d’Entrepobles i ODESC

> Com podem afrontar l’emergència climàtica des dels feminismes i l’ecologisme social? Els ecofeminismes
són la resposta. En aquest taller explicarem per què parlem de l’emergència climàtica, de cures i ambiental,

i com aquestes diverses crisis se superposen i impacten sobre els nostres cossos i territoris. També
assenyalarem els reptes del moment, abordant com les mirades ecofeministes travessen les nostres vides

quotidianes i com podem arrelar-les per construir futurs dignes per a totes, justos, inclusius,
interseccionals... des de l’energia i l’alimentació fins a la nostra relació amb el territori. Podrem treballar

dinàmiques per mirar d’abordar com anem donant respostes des de la interdependència i l’ecodependència
a preguntes com: · Les declaracions d’emergència climàtica i els anuncis de polítiques encaminades a una

transició ecològica han suposat canvis en territoris? Com es relaciona sistema actual amb alternatives
sostingudes des de les dones i per el sosteniment de vides dignes de ser viscudes?

https://www.entrepobles.org/
http://observatoridesc.org/


Dissabte Tarda (15:30h a 18:30h)

ECOFEMINISMES: MIRADES I PROPOSTES DES DELS
NOSTRES TERRITORIS

> A càrrec de l’Observatori del Deute en la Globalització i Acció Ecofeminista

> Els ecofeminismes són mirades sobre la realitat que ens envolta, però són sobretot propostes socials,
polítiques i civilitzatòries que responen a l’actual crisi socioreproductiva, que inclou l'emergència climàtica i

de cures en les que ens trobem immerses les persones i els ecosistemes. Una crisi global i sistèmica que fa
encara més evident la importància i necessitat de transicions ecofeministes per construir nous models. Què

proposen els ecofeminismes? Cap a quins models tendeixen? Quines propostes pràctiques i aterrades
s’estan desenvolupant tant en els nostres territoris, rurals i urbans, com en d'altres realitats?

Diumenge Matí  (10:30h a 13:00h)

EINES PRÀCTIQUES DE LA COMUNICACIÓ NOVIOLENTA PER UNA
CULTURA DE LA COL·LABORACIÓ

> A càrrec de REDS - Red de solidaridad para la transformación social

> El taller parteix de la comunicació noviolenta com a model de pedagogia social. Es planteja reflexionar
sobre les creences de desempoderament, escassetat i separació que caracteritzen el paradigma imperant
a la nostra cultura, i obrir la mirada cap a un paradigma de la col·laboració, basat en la interdependència i

la ètica de les cures. Aquestes reflexions es connecten amb les nostres habilitats humanes, a partir
d'exercicis pràctics on les persones participants exerciten capacitats com l'escolta, l'auto coneixement,

l'empatia, la creativitat, la resiliència, o el diàleg.

https://odg.cat/
https://reds.ong/ca


Tallers i experiències · Eix 3
Justícia global i decolonialitat

Dissabte Matí  (11:00h a 14:00h)

>Feminismo Comunitario

“pendent d’informació”

Dissabte Tarda (15:30h a 18:30h)

LA JINEOLJÎ COM A EINA D'AUTODEFENSA

> A càrrec de Azadî Jin. Grup Transfeminista Autònom

> El punt de partida del taller serà la història del moviment de dones kurd i el concepte de Jineolojî. Al
Kurdistan la revolució de les dones es basa en la defensa de la vida i del territori i fa especial èmfasi en la

importància de reescriure la nostra història com a eina d’autodefensa. Es tracta d'una forma d'entendre com
s’ha construir el relat del sistema patriarcal, capitalista i colonial amb l'objectiu de combatre’l. A més de

conèixer la proposta de les kurdes, reflexionarem sobre les nostres lluites, l’internacionalisme i els
conceptes d’autodefensa, memòria, comunitat i organització. Sent aquests els quatre eixos clau de

formació, reflexió i acció d’Azadî Jin, grup transfeminista autònom que es va crear al voltant de la solidaritat
amb el Kurdistan.



Diumenge Matí  (10:30h a 13:00h)

INTERCULTURALITAT I GÈNERE

> A càrrec de Cúrcuma

>A través de dinàmiques que permeten connectar amb l'experiència personal i professional, es treballa la
interculturalitat amb perspectiva de gènere. Treballarem els estereotips i prejudicis relacionats amb la
xenofòbia, racisme i masclisme; mecanismes que permeten la reproducció d'aquestes violències; ús
responsable del poder i els privilegis, i recursos i estratègies per aplicar les perspectives de gènere i

intercultural en l'àmbit d'interès de les persones participants.

Tallers i experiències · Eix 4
Cures, xarxes de suport mutu i economia feminista

Dissabte Tarda (15:30h a 18:30h)

CURES, GESTIÓ EMOCIONAL I DE CONFLICTES AMB EINES FEMINISTES,
DE TREBALL DE PROCESSOS I D'EDUCACIÓ PER LA PAU.

> A càrrec de Matriu

> Taller amb el doble objectiu de:
1) introduir teoria sobre gestió emocional i dels conflictes amb perspectiva feminista;

2) compartir eines i practicar habilitats per atendre els conflictes i les emocions en els grups.



Dissabte Tarda (15:30h a 18:30h)

Repensar(nos) desde la Economía Feminista

> A càrrec de CooperAcció

> El taller serà un espai de trobada on reflexionarem col·lectivament sobre els aprenentatges i aportacions
de l’economia feminista, sobre els treballs de cures i la necessitat de posar la vida (i no els mercats) en el
centre.

Diumenge Matí  (10:30h a 13:00h)

>Dones cosidores

> Xarxa suport mutu la Trini

>Feminismo Comunitario



Tallers i experiències · Eix  5
Garantia de drets fonamentals

Dissabte Matí  (11:00h a 14:00h)

LA DEFENSA DELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS EN EL LLEURE EDUCATIU

> A càrrec de Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats, L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius

> El lleure educatiu i les persones implicades en aquest són un motor molt important quan es tracta de
generar oportunitats de canvi i pensar en una societat més justa i equitativa. Amb l'objectiu d'acabar amb les
injustícies i proposar referents positius ens és imprescindible fer-ho des de la mirada feminista i dels Drets

Sexuals i Reproductius (DSiR). És per aquest motiu que amb aquest taller volem recalcar el paper que té el
lleure educatiu en la defensa dels DSiR, així com poder debatre sobre els reptes i barreres en el seu

assoliment. Així doncs, també serà una sessió on, a través de situacions hipotètiques, conversarem sobre
com identificar vulneracions de DSiR i, a la vegada, com poder-los defensar i reivindicar des del lleure

educatiu.

Treball en equips a partir dels casos de la guia

Dissabte Matí  (11:00h a 14:00h)
A LA VARIETAT ESTÀ EL GUST

> A càrrec de Enruta't

> Crearem un espai d’intimitat on parlarem sobre les diverses maneres de viure el plaer, els desitjos i el
gènere. Reflexionarem sobre la violència que comporta el sistema patriarcal i heteronormatiu. Al

problematitzar els binomis construïts al voltant dels gèneres i dels rols que comporten, introduirem models
de relació i comunicació assertiva i respectuosa, proposant dinàmiques participatives on les participants
podran pensar, sentir i compartir com construeixen o imaginen les seves relacions afectives. Analitzarem

situacions que els i les joves es troben en el seu dia a dia, a les aules i fora d’aquestes, que tenen a veure
amb la seva manera d’expressar-se i relacionar-se, per com educadores, poder-les acompanyar en aquest

procés.

https://centrejove.org/
https://www.enrutat.org/



