
 
 

Les jornades feministes ja les tenim a tocar! 
No te les perdis! 

Serà un espai i una trobada Radical-ment feministes.... ens trobarem 

a Barcelona els dies 3, 4 i 5 de juny de 2016. 

  

Les dones de CCOO hi participarem amb 
entusiasme i activament 

 

Encara no t’has inscrit? 

Entra al blog on trobaràs tota la informació de les jornades!!! 
(inscripció, programa....) 

  

http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/ 

  

Les Dones de CCOO tindrem un tenderol i participarem en 
diferents debats amb altres grups feministes, ja sigui perquè 
formem part de les xarxes o pels espais generats a la dinàmica de 
les jornades... 

  

 

 

 

http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/


Ens trobarem al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra 
(Edifici Roger de Llúria) de Barcelona, a: 

-         Als debats de la Xarxa de Dones per la Salut, on trobareu 
entre d’altres a les nostres companyes Carme Catalán, 
Amparo Loren, Lluïsa Montes i Silvia Espinosa: 

o   Models feministes d'atenció en salut. Cap on anem?. 

Dissabte 4 de juny, de 17.30 a 19.15 h. Aula: 40.012 

o   Deteriorar per privatitzar. Una estratègia perversa. 

Efectes sobre la salut de les dones. Dissabte 4 de juny, 
d’11.30 a 13.15 h. Aula: 40.006. 

o   també es realitzarà el mural Fem visibles els 

activismes feministes sobre la nostra salut. 

-         Als debats de Novembre Feminista: Respostes contra les 
violències patriarcals de dones, lesbianes i transgènere; Eines 
per treballar els límits a la llibertat d'expressió. Lidia 
Sandalinas serà una de les ponents. Dissabte 4 de juny, de 
17.30 a 19.15 h. Aula 40.S02. 

-         Als debats Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i 
Gratuït: El meu cos jo decideixo, l’Avortament a l’Àgora. 
Carme Bosch serà una de les ponents. Dissabte 4 de juny, de 
9.30 a 11.15 h. Aula: 40.002 

  

I... altres espais creats en el procés de preparació de les jornades: 

-         Feminismes i política: experiències, contradiccions i reptes. 
Alba Garcia serà una de les ponents. Dissabte 4 de juny, 
d’13.30 a 15.15 h. Aula: 40.004 

-         Actuem front les precarietats dels treballs. Dolors Llobet 
serà una de les ponents. Dissabte 4 de juny, de 17.30 a 19,15 
h. Aula: 40.004. 

-         A la taula-debat Què és la coeducació, mama? La 
coeducació es mama! Partiparan algunes mestres i 
professores feministes de CCOO.Dissabte 4 de juny, de 15.30 
a 17.15 h. Aula: 40.S02 


