
Seminari d’Economia Feminista: Una possibilitat de canvi

Sabíeu que l’economia feminista:!!
• No dirigeix la mirada solament a les esferes monetàries de l’economia 
!
• Pretén integrar i analitzar la realitat de dones i homes per assegurar la sostenibilitat de 

la vida humana i social, situant la vida en el centre i no la producció 
!
• Identifica i assumeix la cura com a qüestió social i part de l’economia 
!
• Considera als mercats com, tan sols, una part de l’economia

Sala d’Actes L’Olivera.  
Plaça Montserrat Roig, 1 

Sant Boi del Llobregat

17 i 20 de novembre 

18:00 - 20:30

Gratuït

 
Les violències contra les dones 

a El Salvador 
 

Les diferents formes de violències contra 
les dones són un problema social que ens 
afecten a tots i totes.  
 
No es tracta tan   sols   d’un  problema domèstic, 
és una problemàtica social. 
 
La discriminació a les dones és molt elevada a 
El Salvador, i la violència masclista és 
comuna i quotidiana. De gener a abril de 2012 
186 dones van ser assassinades, és a dir: 

 
Una dona va ser assassinada cada 16 hores. 
 
Només una petita part de les agressions i 
els crims són reportats a les autoritats. 
 
Amb l'aliança i treball conjunt de: 

- Organitzacions   feministes   i   de   dones   d’El 
Salvador 

- Grup Parlamentari de Dones de l'Assemblea 
- Mecanisme Nacional de la Dona 
- Consell per la Igualtat i la Equitat 

 
S’han   aconseguit   aprovar   dues   lleis que 
contribueixen   al   reconeixement   i   a   l’exercici  
dels drets de les dones: 
 
x Llei d'igualtat, equitat i eradicació de la 

discriminació contra les dones (2011) 
 

x Llei especial integral per a una Vida 
Lliure de Violència per les Dones (2010) 

 
 

Projecte:  
“Dones   de   tres   associacions   locals  

implementen estratègies de prevenció a 
la violència contra les Dones a                 
El  Salvador” 

 
El moviment feminista i de dones salvadoreny ha 

contribuït a la reducció de les violències contra 

les dones. Malgrat tot el treball desenvolupat,  

encara   queda  molt   per   fer   per   tal   d’eradicar   les  

diferents formes de violència contra les dones. 

 

El projecte treballa per enfortir les capacitats 
locals d’actores socials i institucionals en tres 

municipis   d’El   Salvador   (Aguilares, El Paisnal i 

San Pablo) i per implementar una estratègia de 
prevenció de la violència contra les dones i 
joves. 
 

Dins de l'estratègia d'intervenció es planteja: 

x Promoció de l'ús dels espais municipals 
recreatius per a les dones i la infantesa. 
 

x Desenvolupament de tallers artístics amb la 
joventut, com a eina d'informació i reflexió. 

 
x Mobilització de les dones per la vindicació 

dels seus drets, a través de la 
commemoració de dates reivindicatives dels 
drets de les dones. 

 
 
 

 
Per al desenvolupament del projecte comptem 
amb el treball de: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Associació salvadorenca que busca contribuir a 

l’eradicació de la subordinació i discriminació 
femenina. Compta amb una àmplia experiència 

de treball en defensa dels drets humans de les 
dones, el seu apoderament i l'impuls de 

polítiques municipals d'equitat de gènere. 

 

 
El projecte està subvencionat per: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Seminari de reflexió: Identificarem i analitzarem  
la nostre realitat des de l’economia feminista i 
farem propostes per impulsar canvis.

Us convidem a reflexionar, intercanviar i proposar des de la nostra realitat:  

Dilluns 17 de novembre: Dijous 20 de novembre:

Per més informació i inscripcions contactar amb: 
cooperaccio.santboi@gmail.com 

També et pots inscriure clicant aquí

Seminari d’intercanvi i debat: Aproximació a 
l’economia feminista,  propostes santboianes per 
impulsar canvis i exposició d’una experiència a 
Mesoamèrica.

És important sol·licitar espai infantil per poder 
gestionar-lo si necessari

Adreçat a dones i col·lectius, entitats i cooperatives de dones Adreçat a públic en general i col·lectius, entitats i cooperatives 
de dones i mixtes

A càrrec de:    
Marina Sánchez Cid, 
Economista i activista feminista, membre del 
Seminari d'Economia Feminista de Barcelona 

A càrrec de:    
Marina Sánchez Cid, 
Economista i activista feminista, membre del 
Seminari d'Economia Feminista de Barcelona 

María Elena Alvarado Morán, 
Activista feminista de Mujeres Mesoamericanas en 
Resistencia por una Vida Digna 

Virginia Imaz, Clownclusions 
clown feminista del grup de teatre Oihulari Klown
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