
V JORNADES D’ECONOMIA FEMINISTA DE TERRASSA 

Seguim tenyint de lila la ciutat 

 

Diferents entitats i organitzacions de la ciutat de Terrassa, conformades majoritàriament o 

únicament per dones, volen donar continuïtat a les Jornades d’Economia Feminista, que es 

porten realitzant periòdicament cada any des de 2019. Aquest any es realitzen les V Jornades 

amb la mateixa energia i amb el bagatge acumulat de 5 anys de feina i dedicació.  

Les entitats que conformen aquest any les Jornades són:  

● El Casal de la Dona: grup feminista 

● L’Egarenca: associació de consum responsable 

● Alternativa 3: cooperativa productora de cafè, cacau i sucre de comerç just i biològic 

● La Natural Coopmunicació: cooperativa de comunicació i disseny gràfic 

● Dones d’aigua: grup ciutadà que defensa la gestió pública i democràtica de l'aigua. 

● La Llançadora: projecte col·lectiu de diferents entitats de Terrassa per enfortir-se i crear 

una xarxa pròpia d’economia social i solidària a la ciutat 

Com gestionem la vida amb les responsabilitats laborals? Com trobem un equilibri entre espais 

de participació i empoderament i les tasques reproductives? Com es gestiona la economia des 

d’una perspectiva feminista? 

L’Economia Feminista és una manera d'entendre el món i de construir un marc econòmic que 

dóna resposta a totes les necessitats vitals de les persones. És una eina imprescindible per 

l’abordatge del conflicte capital-vida. 

Aquestes jornades estan pensades com un espai transversal de diàleg per mostrar, des 

d'experiències de la ciutat, realitats de precarització a les que l’economia feminista vol donar 

solució. I com des de les pròpies experiències proposar models de canvi en concordança amb les 

necessitats vitals de les persones que viuen a la ciutat. 

Al llarg d’aquests 5 anys de recorregut de les Jornades d’Economia Feminista s’han treballat 

diversos eixos i s’han compartit experiències, sabers i projectes d’arreu del territori per entendre 

i repensar plegades com volem construir un nou model econòmic i de vida crític i amb 

perspectiva feminista.  

A continuació es presenta un breu repàs: 

I JORNADES D’ECONOMIA FEMINISTA (2019)  

Una economia per garantir la vida 

A les I Jornades es va considerar oportú treballar a partir de 3 eixos diferenciats, coherents amb 

els principis que l’Economia Feminista planteja: 

• Eix 1. Centrat a l’Economia productiva i l’empoderament de la dona a països del sud a 

través del comerç just. Situacions que es donen a l’entorn laboral on les dones tenen un 

paper secundari en el lideratge d’equips i reunions. Governança de les entitats. 

Discriminacions laborals, bretxa de gènere. 

 

 



• Eix 2. Centrat en l’Economia reproductiva a través del relat propi de les companyes,  com 

donar pas a les reflexions sobre com aconseguir l’equilibri entre espais de participació i 

les tasques reproductives. 

 

• Eix 3. Centrat en les Polítiques Públiques i en l’anàlisi dels pressupostos en clau 

ecofeminista. La importància d’haver aconseguit la municipalització de l’aigua, o pensar 

com serien uns pressupostos que tinguessin la vida al centre, tot analitzant si els 

pressupostos es pensen en clau de gènere. Economia productiva, economia 

reproductiva i polítiques públiques són els eixos des d’on es treballaran les Jornades 

d’Economia Feminista. 

Aquestes Jornades posen de manifest la necessitat, a la ciutat, de treballar i aprofundir a nivell 

dels 3 eixos de treballs plantejats. Tant a nivell teòric, elaborant materials, com a nivell de 

pràctiques concretes. És per això que la continuïtat de les Jornades és al voltant d’aquests 3 

eixos als anys següents. 

Tot això és necessari per a anar treballant amb l’objectiu d’arribar a una societat més justa, 

anant buscant alternatives, des de l’Economia Feminista, al model econòmic capitalista i 

patriarcal que és el paradigma dominant. Alternatives que impliquen reivindicar una Economia 

que garanteixi la vida i els drets col·lectius de tothom. 

La valoració de les Primeres Jornades d’Economia Feminista i les conclusions extretes van ser tot 

un èxit de participació, unes 100 persones, en tots els tallers i activitats. 

 

II JORNADES D’ECONOMIA FEMINISTA (2020)  

L’economia serà solidària si és feminista 

A partir de la valoració de l’Eix 1 de les Primeres Jornades d’Economia Feminista, en aquestes 

Segones Jornades es vol aprofundir en algun dels temes d’Economia Productiva que es van 

plantejar. Es va veure la necessitat que hi havia d’una manca d’anàlisi de l’Economia Productiva 

incorporant la perspectiva d’Economia Feminista. 

Aquest seria el primer pas per a continuar una línia de treball que ofereixi les eines necessàries 

a nivell teòric i a nivell pràctic que incorpori la perspectiva d’Economia Feminista en l’àmbit de 

l’Economia Productiva. 

En l’eix d’Economia Reproductiva, després de les conclusions i treball dins del grup d’economia 

reproductiva, s’ha enfocat per treballar urbanisme amb perspectiva de gènere interseccional en 

aquestes segones jornades. 

En aquest sentit, per aquesta segones Jornades es vol crear un marc d’investigació i treball 

col·lectiu al voltant de l’urbanisme de la ciutat, entenent la ciutat com l’espai que possibilita la 

vida en comunitat. 

La ciutat com espai de vida de les persones que l'habitem proporciona una sèrie de serveis i 

casuístiques que determinen com les persones que hi conviuen es relacionen o han sostenir les 

seves vides i les dels i de les integrants de les seves unitats familiars i comunitats tenint en 

compte la planificació urbanística. 

L'urbanisme amb perspectiva de gènere interseccional busca parlar, pensar, observar, analitzar, 

planificar, projectar i mantenir les ciutats com espais de vides dignes per a totes. 



Habitar és molt més que la sumatòria de la residència, el treball, les tasques de la llar, l'oci, el 

transport, l'educació, la cultura, els esports i la sanitat. Habitar és poder desenvolupar les 

diferents esferes de la vida en igualtat d'oportunitats, amb intensitat i integritat. 

S’analitzarà de manera metodològica la ciutat i els seus espais i distribució per detectar i fer 

propostes perquè la ciutat estigui en concordança amb les necessitats. 

 

III JORNADES D’ECONOMIA FEMINISTA (2021)  

Teixir xarxes comunitàries als barris 

Les III Jornades d’Economia Feminista que es van organitzar des de les diferents entitats 

participants, estaven pensades per intercanviar coneixements i experiències amb altres entitats 

dels barris de la ciutat. 

Si quelcom ens ha ensenyat i reforçat aquests temps és que la relació comunitària i el suport 

mutu són la base per la supervivència de les persones, posar la vida al centre implica conèixer-

nos i intercanviar visions, experiències i mirades que teixeixin una xarxa més connectada. 

La voluntat que hi havia al darrera d’aquestes activitats és treballar en xarxa amb les entitats 

dels barris per poder desplegar l’Economia Social i Solidària i l’Economia Feminista. 

La metodologia dels tallers era introduir de forma amena diversos conceptes d’economia 

feminista, relacionant diferents activitats amb el seu impacte ambiental, amb la cura de les 

persones, la seva remuneració a nivell de mercat i, per acabar, reflexionar amb l’assignació 

d’aquestes tasques segons el gènere (home/dona). 

Es va trobar oportú compartir les experiències d’aquestes jornades, on els grups de dones que 

havien col·laborat i amb les que s’havien compartit activitats expliquessin les seves 

experiències, reivindicacions i propostes. Tot plegat fent una valoració de les activitats que 

s’havien proposat i fet al llarg d’aquests mesos. 

 

IV JORNADES D’ECONOMIA FEMINISTA (2022)  

Empoderament comunitari als barris 

Ens aquestes jornades es va la reflexió que era important seguir i enfortir les relacions que ja 

s’havien establert amb grups de dones dels barris, com ara Ca n’Anglada, Sant Pere Nord o 

Egara.  

Amb aquests grups, se’ls va posar en contacte amb entitats i discursos d’Economia Social i 

Solidària; així com amb valors i pràctiques feministes que ja s’estan implementant als barris. 

Destacar la Taula de novembre de Barris Violetes, on amb la CONFAVC i el grup de Dones de Ca 

n’Aurell van explicar el projecte Barris Violetes i com l’associació veïnal de Ca n’Aurell l’està 

implementant.  

Aquestes Jornades van ser més curtes i no es van realitzar tantes activitats, tot i que les que es 

van fer van donar molt bon resultats i amb alta participació. 

 

 



V JORNADES D’ECONOMIA FEMINISTA (2023)  

Seguim tenyint de lila la ciutat 

Amb tot aquest recorregut i aprenentatge encetem les V Jornades d’Economia Feminista.  

Seguim amb els tallers amb col·lectius de dones de la ciutat per fer-los arribar què és la economia 

en clau feminista i reflexionar conjuntament sobre conceptes per treballar-los de forma 

continuada i establir-hi una relació. 

Els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere és quelcom que es va presentar a les I 

Jornades d’Economia Feminista i se n’han fet activitats i formacions al llarg d’aquests quatre 

anys. No obstant, és en aquestes IV Jornades que creiem que ha arribat l’hora de fer la pròpia 

diagnosi i anàlisi de la nostra ciutat per després poder fer propostes concretes. 

Seguint amb la línia d’incidir en les polítiques de la ciutat, es farà una obra de teatre que fa una 

crítica a l‘electoralisme. Els partits politics tenen un discurs electoralista i el que persegueixen és 

el vot, ignorant la major part de les vegades les necessitats de la ciutadania. Es fan constantment 

eleccions, mentre la resta de la població viu com pot i intenta normalitzar la seva situació 

pensant amb ingenuïtat que poden escollir. 

En aquest sentit, es veu la necessitat de reforçar la conscienciació sobre la municipalització de 

l’aigua a la ciutat i la seva relació amb els feminismes, ja que és un dret pel sosteniment de la 

vida i la comunitat, i d’aquesta manera en les tasques reproductives que històricament han 

realitzat les dones i cal posar-les en valor. 

 

A continuació us presentem el programa: 

● TALLERS TREBALL I VIDA 

 

o 16/03 a les 18:00 

Centre Cívic Montserrat Roig 

o 21/04 a les 18.00h 

Centre cívic President Macià  

 

● TALLER PRESSUPOSTOS MUNICIPALS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE 

5 sessions de l’abril al juny 

Casal de la Dona 

 

● TEATRE SILENCI... ES VOTA 

06/10 a les 18:00 

Ateneu Candela 

 

● TALLER L’AIGUA I LA VIDA  

9/11 a les 18:00 

Centre Cívic Ca N'Aurell 

 

● TAULA RODONA  

23/11 a les 18:00 

Lloc a confirmar 



Amb tot això, apostem per seguir treballant amb les dones dels barris una ciutat diferent que 

sigui capaç de posar la vida al centre des d’una mirada feminista i transformadora.  

 

Si voleu saber més o teniu alguna qüestió podeu contactar al següent correu: 

hola@lallançadora.cat  
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