XI JORNADES DE COMERÇ JUST
I CONSUM RESPONSABLE

‘Sobirania Alimentària, feminisme i
consum crític’
Barcelona, 26 i 27 d’abril del 2013
Palau Alòs
C/Sant Pere més Baix, 55 (Barcelona)
<M> L1 Arc de Triomf / L4 Jaume I

KAFETA ‘FEMINISME I SOBIRANIA ALIMENTÀRIA’
Diumenge 28 d’abril de 11h. a 14h. a Ca la Dona (C/Ripoll 25)
Espai de trobada i reflexió sobre Sobirania Alimentària i feminisme
(només
per a dones).
INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS JORNADES
Per participar a les jornades us podeu inscriure prèviament enviant un
correu electrònic a jornadesxcs@gmail.com on indiqueu:
Nom i cognoms
Associació*
Correu electrònic
*si no sou member de cap entitat, us podeu inscriure a nivell individual

Organitza:

Amb el suport de:

MARXAMUNDIALDEDONES.BLOGSPOT.COM.ES

WWW.XARXACONSUM.ORG

DISSABTE 27 D’ABRIL

La reflexió sobre el consum responsable o crític i la sobirania alimentària
des d’un enfocament amb perspectiva feminista és encara molt incipient.
La Xarxa de Consum Solidari, conjuntament amb la Marxa Mundial de
Dones, organitzen aquestes jornades que volen ser un espai per
compartir sinèrgies i crear vincles des de diferents moviments socials
(feminisme, ecologia, sobirania alimentària i consum crític) amb l’objectiu
de construir un discurs sobre la sostenibilitat de la vida.

10.00h.
Interrelacions i sinèrgies entre feminisme, ecologia, consum
responsable i sobirania alimentària

Les jornades seran un espai per visualitzar el que s’ha fet fins ara en
aquest àmbit amb l’objectiu d’anar una mica més enllà. Es combinaran
ponències teòriques amb taules rodones i recull d’experiències de
producció agroecológica i consum amb la idea d’ incitar a la reflexió i
posar sobre la taula obstacles i reptes.
.

12.00h.
Consum crític i responsable, visions des del feminisme

-Soraya González i Marta Monasterio, grup d’Ecofeminisme d’Ecologistes en
Acció
-Xavier Montagut, president de la Xarxa de Consum Solidari
-Míriam Nobre, coordinadora del secretariat internacional de la Marxa Mundial de
Dones

-Conchi Piñeiro, Altekio Cooperativa i investigadora de la Universitat Autònoma
de Madrid
-Isabel Álvarez, Xarxa de grups de consum Nekasarea – EHNE
-Isabel Vilalba, secretària general del Sindicat Labrego (Galizia) i de la Marcha
Mundial das Mulleres

PROGRAMA
PROGRAMA
DIVENDRES 26 D’ABRIL

Apropant experiències de consum i de sobirania alimentària
amb lectura feminista

Taula i debat moderats per Cristina Carrasco, professora de la Facultat
d’Economia de la Universitat de Barcelona, amb les ponències:

16.30h.
Taula rodona: Experiències de transformació i producció
agroecològica

18.30h.
Sobirania Alimentària des d’una perspectiva feminista
Míriam Nobre,coordinadora del secretariat Internacional de la Marxa Mundial de
Dones

19.15h.
Per un món sostenible, una mirada des de l’economia feminista
Inés Marco i Marina Sánchez, Seminari d’Economia Feminista

Debat posterior

-Mónica Vargas, Plataforma Delta Viu
-Arantxa Arrién, EHNE
-Anaïs Sastre, Xicòria (a confirmar)
-Veronica Escurriol, investigadora del ‘Grup de Recerca d’agricultura, ramaderia i
alimentació en la globalització’

18.30h.
Taula rodona: Experiències des de l’àmbit del consum
-Ariadna Pomar, Horts urbans comunitaris de Barcelona
-Taula de menjadors escolars ecològics (ponent a concretar)
-Letizia Urretabizkaia, autora de ‘Las mujeres baserritarras: análisis y
perspectivas de futuro desde la soberanía alimentaria’
-Marité, Comissió de cuina de l’Acampada de Pl. Catalunya-15M

