Curs en línia - Cuidar la vida. Ecofeminisme (¾) 2021-2022
Durada: del 4 d’octubre al 24 d’octubre de 2021.
Modalitat: en línia
Dedicació: 25 hores
Un curs per imaginar un model de societat pensat des de l’Ecofeminisme.
Aquest curs és una nova proposta del projecte interuniversitari #GlobalChallenge, un programa
de formació, participació i acció pel canvi social, promogut per ONGAWA, una ONG que té com
a missió posar la tecnologia al servei del desenvolupament humà per construir una societat més
justa i solidària.
Aprendrem sobre el vincle entre ecologisme i feminisme, i la lluita de les dones en un món
global i local, acabant amb propostes per a una vida millor, aplicant l’Ecofeminisme en la
quotidianitat.
Modalitat en línia, al teu ritme, a través de la plataforma Moodle d’ONGAWA.
DETALLS DEL CURS
¿Saps què significa “posar la vida al centre”? En aquestes paraules es resumeix un model
de món que dona la volta a tot allò establert a la majoria d’àmbits de la vida: economia,
educació, el món laboral, el concepte d’èxit, la divisió del treball… i que situa el benestar de les
persones i la naturalesa com objectiu de les decisions personals i col·lectives.
El curs invita a una reflexió crítica sobre la “mercantilització” de totes les esferes de la vida i les
conseqüències que això té en la salut, el desenvolupament personal, els drets humans i en el
planeta, i a comprendre les causes de l’emergència climàtica i social com a societat.
Davant aquesta crisi de sostenibilitat de la vida, l’eco-feminisme planteja alternatives per
millorar la vida. De les defensores de la terra fins a les iniciatives de solidaritat ciutadana,
passant per una altra manera de distribuir el temps de treball i fins i tot el lideratge personal.
Repassarem experiències locals i globals que demostren que és possible viure amb coherència
amb la natura.
Dedicació: Gestió autònoma del temps. Cada setmana s’obrirà un bloc de continguts però tu
marcaràs el teu propi ritme. Es proposaran trobades virtuals, però no seran obligatòries.
Modalitat en línia a través de la plataforma de moodle de ONGAWA. Oferim recursos:
vídeos, lectures, notícies… i et proposem activitats per investigar, reflexionar, analitzar, discutir
i fins i tot crear.
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Programa:
1. De color verd i lila: entenent el vincle entre ecologisme i feminisme.
2. Defensors de la terra i de la vida. Lluita de les dones en un món global i local.
3. Propostes per una vida millor, aplicant l’ecofeminisme al dia a dia.

Coordinador del curs: Global Challenge, es un programa de estudiantes que se preocupan por
la emergencia climática y los derechos humanos. Més info: http://globalchallenge.es/
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