Agroecologia i economia
feminista: bones
pràctiques per la
sostenibilitat de la vida
Jornada tècnica
BARCELONA, divendres 16 de març de 2018
Presentació
La viabilitat socioeconòmica de
l'activitat agrària és un repte de la
petita i mitjana pagesia del nostre
país. Més
enllà
de dimensió
estrictament productiva de l'activitat,
com es concilien treball productiu i
reproductiu en les petites explotacions
agràries? Com fan front les petites
productores i productors als diferents
moments vitals que travessen?
En aquesta jornada volem reflexionar
sobre la vinculació entre l'economia
feminista (EF) i l'agroecologia en el
desenvolupament d'estratègies per fer
front al repte de la viabilitat
socioeconòmica de les explotacions
agràries. Així mateix, coneixerem
bones pràctiques que des del propi
sector
agroalimentari
treballen
articulant aquestes dues perspectives.
Realitzada en el marc de la IV Edició
de la Diplomatura de Postgrau en
Dinamització Local Agroecològica,
aquesta jornada tècnica va adreçada a
tècnics d'institucions i entitats que
treballen en l'àmbit agroalimentari i del
desenvolupament local, i a persones
interessades
en
projectes
agroecològics impulsats des de l’EF.

Programa
16.00 h Inscripcions i lliurament de documentació
16.15 h Presentació de la jornada
Sra. Marina Di Masso, coordinadora de la Diplomatura de Postgrau
en Dinamització Local Agroecològica (IGOP/ICTA-UAB)
16.30 h Ponències centrals:
De què parlem quan parlem d'economia feminista
Sra. Sandra Ezquerra, directora de la Càtedra UNESCO Dones,
Desenvolupament i Cultures (UVic-UCC)
¿Què és l’agroecologia feminista? Acords i desacords entre
agroecologia i economia feminista
Sra. Marta Rivera-Ferre, directora de la Càtedra d'Agroecologia i
Sistemes Alimentaris (UVic-UCC)
17.30 h Pausa
17.45 h Taula rodona d'experiències:
 L'Ortiga: incorporant les cures a la cooperativa
Sra. Aitana Martín-Aragón, L'Ortiga SCP
 Intents de conciliació en un projecte de petita ramaderia familiar
Sr. Pere Artigas, La Segalla SCP
 Emprendre en feminista: l’experiència de la cooperativa de
dones Germinando
Sra. Julia del Valle, Germinando Espacio Agroecológico
 Encarant l'agroecologia i l'economia feminista: primeres
experiències i debats a la Coop57
Sra. Isabel Moga, comissió feminista de Coop57
Moderadora: Sra. Ariadna Pomar, coordinadora de la Diplomatura
de Postgrau en DLAe
19.15 h Debat obert

Organització

20.00 h Cloenda de la jornada
Sra. Ariadna Pomar, coordinadora de la Diplomatura de Postgrau en
DLAe

Lloc de realització
Col·laboració

Edifici Barcelona Activa - Sala Emprèn
Carrer Llacuna, 162 – 164,
08005 - BARCELONA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
https://goo.gl/forms/G2p42ws8Y8B7D8nj1. Contacte: Sra. Ariadna Pomar
(Tel: 665 123 889 – A/e: ariadna@arrandeterra.org)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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