
Hem aconseguit coses 
que ens deien que 
eren impossibles i ara 
necessitem el teu suport 
per a tornar a guanyar.

Uneix-te a la nostra comunitat 
de WhatsApp per continuar 
impulsant una ciutat feminista 
i orgullosament diversa.

Escaneja el QR o guarda el número 
722 410 266 i envia la paraula FEMINISTA

Implica’t en la campanya:
adacolau2023.barcelona

Feminismes
Compartits

JORNADA

Dissabte 25 de març
Nau Bostik

PROGRAMA:

↘ Matí
9.30h
  Conversa inaugural amb 

Ada Colau, Samantha Hudson, 
Roy Galán i Jess González

11h
  FER FEMINISME ÉS FER ECONOMIA 

amb Carmen Juares, Lorena Garrido 
i Carol Recio

 Modera: Adriana Sabaté
12.30h
  REPENSANT L’ACOMPANYAMENT EN 

VIOLÈNCIES MASCLISTES amb Laura 
Macaya, Gemma Altell i Eva Alfama

 Modera: Alicia Ramos

↘ Tarda
16h
  IMAGINARIS PER A LA TRANSFORMACIÓ 

SEXUAL I DE GÈNERE amb Sandra 
Bravo, Núria Costa i Víctor Vela

 Modera: Abel Huete
17.30h
  UNA AGENDA LGTBI MÉS ENLLÀ 

DE LA IDENTITAT amb Miriam Solá, 
Christo Casas i David Jiménez 

 Modera: Nelly Palacios
18.45h
 Tancament amb Jess González

En els últims anys, el feminisme ha viscut un 
moment de molta força al carrer i mobilitzacions 
massives. Avui, les diferències –imprescindibles per 
tenir moviments amplis, diversos i amb voluntat 
emancipadora– han obert escletxes que semblen 
insalvables. 

Si totes les persones necessitem el feminisme, totes 
hem de poder arribar a ell. El feminisme no pot ser 
una casa amb contrasenya per entrar, sinó una 
sense por de tenir la porta oberta. Necessitem un 
feminisme diferent, que aposti per les aliances. Un 
feminisme per a totes, per al 99%, en aliança amb les 
persones LGTBI i que inclou els homes. Un feminisme 
amb la mirada posada en la redistribució de la 
riquesa i la transformació de les condicions materials 
de les més precàries i, alhora, en ampliar la nostra 
llibertat per a viure el gènere, el cos, la sexualitat 
i el desig. Aquest és el feminisme que sempre hem 
imaginat i pel qual treballem a Barcelona. Gràcies a 
això, hem obert camí amb polítiques pioneres que 
no existien a cap altra ciutat. 

Feminismes Compartits és una aposta pel que ens 
uneix des de la diferència, per les aliances rebels, per 
la defensa de perspectives feministes no moralistes ni 
culpabilitzadores. Feminismes compartits davant les 
falses unitats imposades, que sempre són excloents, 
és el compromís amb el valor de la pluralitat, la 
confluència, la suma i la força col·lectiva.


