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POSAR EL MÓN "POTES ENLAIRE". Un curs obert per conèixer 
propostes de l'ecofeminisme per a una vida millor (2022-2023, 
1r semestre) 

 
Dates: del 7 de novembre al 4 de desembre 

Dedicació: 25 hores (gestió autònoma del temps) 

Modalitat: en línia (mitjançant la plataforma Moodle d'ONGAWA) 

Idioma curs: castellà (curs interuniversitari) 

Inscripcions: a partir del 15/09/2022 

Imagineu el CEO d'una multinacional donant les gràcies al planeta per haver fet 
possible la rendibilitat de la vostra empresa? O a un futbolista d'elit cedint la seva 
"pilota d'or" als centenars de persones que l'han alimentat, vestit, cuidat, 
entrenat,... i, fins i tot, passant la pilota perquè ell brilli? 

Seria una cosa completament distòpica, oi? 

En aquesta formació us convidem a reflexionar sobre l'ordre de les coses, de les prioritats, de 
les persones, sobre el qual es recolza el nostre model de món, i que ens ha portat a estar 
immerses en una crisi ecològica i de reproducció social. Però també a imaginar-ne un altre que 
posi "potes enlaire" la societat, l'economia, la ciència, l'educació,... i que situï el benestar de les 
persones i de la naturalesa com a objectiu de les decisions personals i col·lectives. 

Des 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 el de cures, i fins i tot d'exercir el lideratge 
professional, repassem experiències locals i globals que demostrin que és possible viure en 
coherència amb la naturalesa. 

Coordinació del curs: Global Challenge,  és un grup d´estudiants amb ganes de canviar el 
món. Global Challenge és una oportunitat per descobrir i/o aprofundir en aspectes com la 
pobresa, desigualtat, tecnologia per al desenvolupament humà, sostenibilitat, diversitat 
cultural i gènere a través de la pròpia experiència i de manera activa i compatible amb el 
calendari acadèmic. 

Organitzen activitats per millorar l’ entorn universitari, aprendre sobre els temes que 
consideren importants i, sobretot, per passar-ho bé alhora que coneixen altres estudiants amb 
inquietuds i ganes de transformar el món. Global Challenge va néixer a la Universitat 
Politècnica de Madrid i ara actua ja a més de 10 universitats espanyoles. Compten amb l’impuls 
d´ONGAWA. Més info: http://globalchallenge.es/   
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