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Transfeminismes, el tema central de les VI Jornades
de Lleure i Feminismes
Un centenar de persones vinculades a associacions educatives i al moviment
feminista i LGTBIQ participen de les jornades formatives el diumenge 13 de
novembre al Casal de Joves Girapells

El proper diumenge 13 de novembre de 2016 se celebrarà la sisena edició de les
Jornades de Lleure i Feminismes, un espai de trobada entre l’associacionisme educatiu i
el moviment feminista i LGBTIQ.
Aquestes jornades són coorganitzades per Casals de Joves de Catalunya, Escola Lliure El
Sol i Esplais Catalans (ESPLAC) amb la col·laboració de més d’una desena de col·lectius
que treballen amb perspectiva transfeminista com Cúrcuma, Gógara i Luciérnagas_Art
en Acció, Fil a l’agulla, Joves Trans de Barcelona, Trans Runner, l’Associació
Candela, Nus teatre, transfamilia.org, etc.
Les Jornades de Lleure i Feminismes 2016 giraran al voltant dels transfeminismes i tenen
tres objectius fonamentals.
• Crear un espai de reflexió dins el món del lleure educatiu per aprofundir i
qüestionar les identitats de gènere normatives.
• Oferir un espai de formació en el qual les persones que formen part de
l’associacionisme educatiu (monitores, educadores, casaleres, activistes,...)
reflexionin i remoguin consciències per poder transformar la societat en la que
vivim.
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Fomentar l’intercanvi d’experiències, generar xarxa entre entitats i incorporar la
perspectiva transfeminista en els diferents espais d’educació en el lleure (esplais,
casals de joves, agrupaments,...) de forma transversal.

Aquestes Jornades van néixer de la necessitat d’algunes entitats d’afrontar la qüestió
sexista, com a conseqüència d’una anàlisi prèvia: també a les associacions educatives es
reprodueixen rols, dinàmiques i formes de relació sexistes.
En un inici, les jornades es deien de “lleure i sexisme”, però aquest any s’ha apostat per
canviar-ho per “lleure i feminismes”, per tal de desestigmatitzar el concepte feminisme i
acostar les diverses eines que ofereixen els feminismes i les plataformes LGTBIQ al món
de l’associacionisme educatiu.
A la pàgina de les Jornades trobareu el programa definitiu, amb la descripció de cadascun
dels tallers i experiències, a més de tota la informació d’interès.
Podeu seguir l’actualitat de les Jornades per twitter utilitzant les etiquetes #JLLiF16
#Transfeminismes.

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Dia: Diumenge 13 de novembre de 2016
Lloc: Casal de Joves del Guinardó Girapells (C. Teodor Llorente 20, Barcelona)
Horari: De 9:30 h a 19:00 h
Contactes:
Carla Valle – Casals de Joves de Catalunya: 651 75 23 13
Marta Cortina – Esplais Catalans: 679 82 11 78
Jana Alentorn – Escola Lliure El Sol: 699 38 52 93
lleureisexisme.wordpress.com

