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Any rere any, el Seminari Ciutats i Persones és un espai de reflexió sobre alguna
temàtica relacionada amb el gènere que considerem que necessita d’una mirada
acadèmica i analítica.
Aquest onzè Seminari Ciutats i Persones està centrat en l’anàlisi del concepte de
sostenibilitat o sostenibilitats, enteses com tots aquells canvis vitals individuals i
col·lectius que haurem de realitzar en el present si volem que existeixi un futur just i
compartit en una Terra habitable.
La publicació que motiva el Seminari exposa la relació entre ecologia i gènere, els
forts lligams d’ambdues perspectives. Des d’aproximacions feministes i ecologistes,
els autors i les autores d’aquest treball aporten reflexió i propostes per a
comprendre què significa el concepte de sostenibilitat de la vida, per a analitzar els
usos dels temps i els espais quotidians, per a repensar els consums i la producció
que realitzem, per a fer-nos conscients dels riscos ambientals i de les respostes
sociopolítiques que s’hi enfronten, així com per a establir una agenda de canvi
ecofeminista.
El Seminari consistirà en la presentació-resum de cada recerca per part de les
autores i autors del volum, i en un debat final entre totes les persones assistents.

Lloc
Sala La Cuina. Espai Francesca Bonnemaison. c/ Sant Pere més baix 7, Barcelona.

Inscripció
La quota d’inscripció és gratuïta i les places són limitades (rigorós ordre d’inscripció).
Cal formalitzar la sol·licitud abans del 23 de novembre.

Butlleta de sol·licitud d’inscripció

PROGRAMA

Dia: 30 de novembre de 2012

9:00h Benvinguda, lliurament del llibre i presentació del Seminari.
Maria Freixanet, coordinadora del Seminari Ciutats i Persones.
Joan Marcet, director de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials.
9:30h Apuntes para una vida sostenible.
Cristina Carrasco, doctora en Ciències Econòmiques i professora de Teoria Econòmica de la
UB i militant feminista.
Enric Tello, doctor en Història Contemporània i catedràtic del Departament d'Història i
Institucions Econòmiques de la UB.
10:00h La tríada de la sostenibilitat quotidiana: temps, treball i benestar. (vídeo)
Sara Moreno, doctora en Sociologia, investigadora del QUIT i professora del Departament
de Sociologia de la UAB.
10:30h Ús de l’espai. La configuració del territori i la mobilitat.
Carme Miralles-Guasch, doctora en Geografia i professora de Geografia a la UAB.
11:00h El consum quotidià, l’abastiment de les llars.
Vicent Borràs, doctor en Sociologia, investigador del QUIT i professor del Departament de
Sociologia de la UAB.

11:30h pausa cafè
12:00h Dones, ecologia i alimentació: experiències catalanes del tàndem producció-consum.
Amaranta Herrero, sociòloga i Màster en Ciències Ambientals, estudia les relacions entre
dones i ecologia.
Rosa Binimelis, doctora en Ciències Ambientals, treballa fent recerca sobre les xarxes
alimentàries alternatives.
12:30h Riscos ambientals, plans d’emergència i desigualtats de gènere.
Josep Espluga Trenc, doctor en sociologia i professor del Departament de Sociologia de la
UAB.
13:00h Recursos escassos i mobilitzacions mediambientals des d’una perspectiva de gènere.
Josepa Bru Bistuer, doctora en Geografia i catedràtica de Geografia Humana de la UdG.
Mercè Agüera Cabo doctora en Geografia i recercadora en gènere i governança del medi
ambient.
13:30h Torn de preguntes i debat: Podem construir una agenda política ecofeminista?
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