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Professorat

Presentació i objectius

Realització Inscripcions

Més informació: agricultura.gencat.cat

Vivim envoltades d’una agricultura industrialitzada en un mon capitalista i patriarcal, on els sistemes productius
no tenen en compte les necessitats de l’ecosistema ni de les persones. Si volem encaminar-nos cap a la
sobirania alimentària, cal que es donin transformacions socials i es creïn projectes on es facin realitat els valors
de l’agroecologia i l’ecofeminisme, donar visibilitat i valorar social i econòmicament les cures, la cohesió de
grup o família; i d’altres rols duts a terme per les persones socialitzades com a dones.

L’objectiu d’aquest curs és contextualitzar i reflexionar sobre els rols de gènere en el món agrari i també, dotar
de recursos a l’alumnat per treballar en una direcció on els projectes agraris acullin i generin valors feministes
en els àmbits econòmic, social i emocional i siguin transformadors tant en l’àmbit econòmic i productiu com en
el social creant xarxes solidàries de suport mutu.

Carme Vidal, politòloga i feminista
Julia Vilageliu, facilitadora de grups i pastora
Martina Marcet, de Cal Roio i membre de Ramaderes.cat
Rosa Binimelis, Arran de Terra i XASACC (Xarxa per la Sobirania Alimentària de Catalunya Central)

Lloc:
Escola Agrària de Manresa 
Av. Universitària 4-6 
(Edifici FUB)

Calendari: dimecres 17 i 
24 de febrer i 3, 10 i 17 de 
març

Horari: de 16:00 a 20:00 h

Durada del curs: 20 h

Us podeu inscriure a l’Escola Agrària de Manresa
telèfon 93 874 90 60, a/e: ccagraria.manresa@gencat.cat

Coordinadora: Marta López: apicultura09@gmail.com
Cost del curs: 32 € 

S’ha de fer l'ingrés abans de començar el curs al número de 
compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192, 
especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs

Per conèixer el programa d’altres cursos i jornades podeu 
consultar agora.xtec.cat/ecamanresa/ 
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Programa

SESSIÓ 1

ITINERARIS AGRARIS DE DISSIDÈNCIA FEMINISTA:LES EMPREMPTES QUE LES DONES ENS 
HAN DEIXAT A LA TERRA. 

El paper de les dones dins del sector agrari: invisibles però imprescindibles.
Alternatives feministes al model agrari patriarcal i capitalista. 

LIDERATGE: CAPACITACIÓ DE LES DONES PER PARTICIPAR ALS ESPAIS TRADICIONALMENT 
OCUPATS PER PERSONES SOCIALITZADES COM A HOMES: 

Estratègies per arribar als espais públics. Feines masculinitzades.

SESSIÓ 2 

ROLS I RANGS
Quin paper ocupem més fácilment dins del nostre projecte? Com està de valorat i per què? 
Estudi sobre la diversitat de rols: identificació i anàlisi des de la perspectiva del rang.

SESSIÓ 3

LA COMUNICACIÓ, PEÇA CLAU
Identificació de les dificultats presents a l’hora de comunicar i la obtenció de pistes claus per fer 
crítiques i rebre-les de manera assertiva; exposició de tècniques de gestió emocional senzilles 
que es poden incorporar dins del projecte.

SESSIÓ 4

LA EFICIÈNCIA
Revisió del concepte de productivitat amb la cura incorporada. Estudi de la sostenibilitat com 
l’equilibri entre els resultats, el benestar de les persones treballadores i l’estructura i 
organització dels projectes agraris.

SESSIÓ 5

ALTERNATIVES SOCIALS I ECONÒMIQUES AL MODEL AGRARI CAPITALISTA


