
Espai Experiènciesbar bloc onze · Bar del Bloc Onze
10.00h Experiències d’autoocupació col•lectiva des de les dones: el cas de la cooperativa 
Som Cuina.

16.00h Dificultats i obstacles per a les dones migrades en els sector dels serveis a les 
persones. Amb la participació de Dones solidàries pa’lante i Més net, més cuidat.

17.00h Les comunitats d’autofinançament de dones. Amb la participació de la CAF Penedès i 
el fons de dones Calala. etc. 

Espai Debats · Auditori del Bloc Onze

10.00 h Punt de trobada i debat sobre estratègies entre col•lectius i comissions que 
estan impulsant la incidència feminista a espais vinculats a l’economia social i 
solidària
L’espai està impulsat per la participació de la comissió de gènere de la Xarxa d’Economia 
Solidària (XES), la comissió de gènere de la cooperativa de serveis financers ètics i solidaris 
Coop 57 i la mateixa organització de Fira d’Economia Feminista. 
Durada prevista: 90 minuts.

12.00 h Les nostres economies: cercles temàtics de la Fira d’Economia Feminista
Activitat de construcció col·lectiva de discurs partir de cercles de debat, amb la participació de 
persones i col·lectius vinculats als eixos temàtics. L’objectiu dels cercles és comprendre millor 
quines són les nostres pràctiques i les nostres necessitats, i des d’aquesta mirada, pensar 
quina classe d’economia volem i ens agradaria, com la podríem construir, compartir els 
dubtes, les dificultats i els camins. 
Dedicarem 90 minuts als cercles i 30, a la posada en comú.

16.00 h Presentació de les conclusions i  recomanacions extretes de la recerca 
“Femení plural: les dones i les cooperatives”
Un estudi qualitatiu que aproxima les possibilitat de l’economia cooperativa a partir del 
testimoni de dones cooperadores de la província de Barcelona. “Femení plural” no només 
identifica pràctiques positives en matèria d’igualtat, corresponsabilitat i organització del treball, 
sinó que parteix de la convicció que l’emprenedoria social cooperativa pot ser una eina 
emancipadora per accedir a un treball digne.
Durada prevista: 60 minuts.

17.30h “Reapropiem-nos de l’economia”
Activitat organitzada per l’Aliança per una cooperació feminista sobre l’economia feminista i el 
compromís de transformació amb les situacions de pobresa i desigualtat.
Durada prevista: 90 minuts.

Espai Taller · Primer pis (acces pel Bloc Onze)

10.00h Taller de comunicació amb perspectiva de gènere a l’entorn digial
Amb aquesta formació volem promoure la presència web de col·lectius feministes i de dones 
a la xarxa per superar l’excletza digital. El taller està adreçat a col•lectius, cooperatives i 
entitats de l’economia social. 
Tindrà una durada de 90 minuts.

12.00h Taller “La casa sense gènere” a càrrec del col•lectiu Punt 6
El taller és un exercici empíric per llegir, valorar i qüestionar la influència dels rols de gènere 
en la configuració de l’habitatge. Y, sobre tot, és un exercici per motivar canvis que incorporin 
l’equitat de gènere en la definició de la llar. 
Tindrà una durada de 90 minuts.

16.00h Taller “Construïm  resistències feministes front al TTIP”
El TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) correspon a les sigles en anglès del 
Tractat  Transatlàntic de Comerç i Inversions que s’està negociant amb  gran  opacitat i 
secretisme entre la Unió Europea i els Estats Units. Aquesta activitat vol divulgar la dimensió 
d’aquest acord i les resistències feministes, ja que afectarà a moltíssims àmbits la nostra 
vida: agricultura, serveis públics, drets laborals, energia, medicina, sanitat, mediambient i un 
llarg etcètera. 
Tindrà una durada de 60 minuts.

17.30h Taller “Vides vivibles” coorganitzat entre Feministes Indignades i la Coop. Eines
Una aproximació a l’economia  feminista des de l’experiència quotidiana. Volem repensar les 
nostres relacions econòmiques. Es tracta de facilitar una mirada feminista i  interseccional 
sobre les relacions que establim en  el dia a dia, el valor que tenen per al mercat o per al 
sosteniment de la  vida, i observar com s’estructuren en base a la divisió sexual del treball, 
les  institucions heteropatriarcals, el colonialisme i el racisme. 
Tindrà una durada de 60 minuts. 

Espai Mercadillo · Carrer 11 de juny
Des de les 10 del matí, tenderolada de projectes d’economia col•laborativa, informal i 
cooperativa. Trobareu iniciatives d’aquests sectors d’activitat:
• Salut sexual i reproductiva: inseminació, avortament, hormonació, bancs de fluids, 
campanya pel “Dret a a decidir”.
• Autogestió de l’habitatge: masoveria urbana, habitatge cooperatiu, okupació, autoconstrucció.
• Cures: cooperatives i grups de comaternitat i criança compartida, serveis de cura de 
persones grans i infants, etc.
• Necessitats del cos: serveis de neteja, autogestió de la salut, psicoteràpia Feminista.
• Cultures feministes: editorials, grups de música feminista, autoedició, fons autogestionats 
de llibres…
• Xarxes col.laboratives: suport mutu, lllits col.laboratius, TICS…
• Alimentació: transformadores agropecuaries, artesanes de la llana, cooperatives de consum 
agroecològic, etc.
• Producció i consum energètic
• Finances populars i solidaries: tontines, cooperatives de crèdit, comunitats autofinanceres 
de dones, entitats financieres alternatives.
• Acció comunitària i feminista: associacions d’investigació i transformació social, grups 
feministes…

http://firaeconomiafeminista.wordpress.com

 Divendres,14 de novembre
19h Inaugurem la Fira!

Presentació del projecte de la Fira d’Economia Feminista amb la participació d’Amaia 
Pérez Orozco, autora del llibre Subversión feminista de la economía. 

Dissabte,15 de novembre
De 10 del matí a 9 del vespre, la Fira d’Economia Feminista omplirà Can Batlló de tallers, 

xerrades, debats, presentacions d’experiències i tenderolada de col·lectius. La fira està 
dividida en quatre espais diferents —el mercadillo, el taller, l’auditori i el bar— amb 

programacions simultànies.

C/Constitució,19. La Bordeta(Sants)


