
Aula Tipus Aformanet 9:30-11:15h 11:30-13:15h 13:30-15:15h 15:30-17:15h 17:30-19:15h

40.041
Cadires 

amb pala
27 La invenció de les oprimides-introducció La dona en temps de crisi. Classe i gènere

Aliances feministes: vincles de justícia i 

sororitat

40.047C
Cadires 

amb pala
36

El eje del mal es patriarcal y colonial: 

construyendo prácticas de resistencia desde 

los feminismos latinoamericanos

La distorsión en la expresión de la rabia, el 

miedo y la tristeza a causa de la socialización 

de género

Cartografiando nuestras intersecciones desde 

un feminismo decolonial
Dones, donetes, donasses. No totes som iguals Taller d'autocura per a dones, lesbianes i trans.

40.S01
Cadires 

amb pala
48

Mujeres pa'lante, nuestro día a día 

sobreviviendo con alegría

Gaudeix del cicle menstrual amb l’espectacle 

clown Ovolucionando

Eines per treballar els límits a la llibertat 

d'expressió
Economía invisible en cinco actos 150 gr. de violades

40.S03
Cadires 

amb pala
48

Iniciación al Teatro de las Oprimidas para 

colectivos LGTBIQ
La invenció de les oprimides Teatre Social i Gènere "Ser o no ser... qui decideix la qüestió?"

Teatro de las oprimidas: (In)corporalizando 

reivindicaciones contra-hegemónicas

40.S14
Taules i 

Cadires
35

Com tenir un mòbil feminista:  Fair Feminist 

Technology
Taller de Memes  Feministas

Taller de disseny feminista de guerrilla (disseny 

gràfic contra el patriarcat) 
El temps: explorant el model femení Judy Chicago: el plat sobre la taula!

40.S16
Taules i 

Cadires
35

Autodefensa, com, perquè? Fem jocs de 

confiança
Taller d’autodefensa feminista

Recuperació i creativitat: transformant els 

efectes de les violències masclistes
Lesbifemzine Taller-laboratori de Tango Queer

40.063 Pupitres 110 Las Pieceras: treball extra-domèstic S.A.

L'heteropatriarcat com a generador de 

pobresa femenina. Estratègies 

d'empoderament per lluitar contra la 

feminització de la pobresa

Una altra església és possible. Què aportem les 

feministes creients?

Taula de visibilitat bisexual i d'altres identitats 

plurisexuals
Destensando la Vulnerabilidad

40.S02 Pupitres 200
Feminismes i processos d'autodeterminació 

dels pobles: mirades, estratègies i solidaritats

Sostenibilitat de la vida humana: una aposta 

des dels feminismes
Feminismo y Trabajo Sexual

Què és la coeducació, mama? La coeducacó es 

mama!

Respostes contra les violències patriarcals de 

dones, lesbianes i transgènere

40.002 Pupitres 134 El meu cos jo decideixo, l’Avortament a l’Àgora Veus mores, gitanes i sudaques
Feminismes i política: experiències, 

contradiccions i reptes 
Art i Feminismes?! Sense por a la llibertat

40.004 Pupitres 134 Parlar com a dones, una elecció
Com combatem les violències masclistes a les 

universitats?
Cap a l'abolició de la prostitució?

Territoris feministes: dissidències rurals i 

urbanes
Actuem front les precarietats dels treballs

40.006 Pupitres 134 PAHC Sabadell. Lluitadores en temps de crisis
Deteriorar per privatitzar. Una estratègia 

perversa. Efectes sobre la salut de les dones

Representacions culturals i discriminacions de 

gènere. El paper de l'art en la prevenció i 

eradicació de la violència masclista.

Gestació per subrogació
A voltes amb l’amor: treballar les formes de 

relació i d’intimitat des dels feminismes

40.008 Pupitres 134
Un medi ambient tòxic per a les dones: 

desemmascararem les causes per actuar
Memòria: re-volta i anticipació Teatre de les Oprimides i Feminismes

De Kurdistán a Lisboa: en MARXA fins que 

totes siguem lliures! La caravana feminista de 

la Marxa Mundial de Dones a Europa

Resistències de dones davant les guerres

40.010 Pupitres 134
Com els mitjans de comunicació perpetuen les 

violències masclistes
Salut Trans

Aturar els Tractats Globals per construir 

sobiranies sobre vides, cossos i territoris. 

Reflexions des dels nostres feminismes 

diversos.

Identitats Trans*
Violències simbòliques, estructurals, sexuals i 

institucionals

40.012 Pupitres 134
Relacions gènere, ciència i tecnologies en la 

societat del coneixement
Còmics feministes: de nines a ninotaires

Reapropiació feminista de formes d'expressió 

cultural 

Nosaltres parim, nosaltres decidim? Reflexions 

feministes sobre reproducció assistida i 

violència obstètrica.

Models feministes d'atenció en salut. Cap on 

anem?

Auditori 

30.S01
Butaca 340 Lesbianismes a taula

La violència expressiva de les noves guerres 

contra el cossos de les dones
Vulnerabilitats i resistències feministes

Dones migrades. Reivindicant els drets sexuals 

i reproductius, visibilitzant les aportacions a la 

transformació social. 

Benvingudes a la República Catalana Feminista

Sala expo 

30.S02
Cadires 100

40.047A
Cadires 

amb pala
36

HORARI DEL DISSABTE 4 DE JUNY DE LES JORNADES RADICAL-MENT FEMINISTES - UPF

ESPAI  DE  CREACIÓ  CONTINUA

VIDEO  LOOP


