
La 8a edició de les Jornades de Lleure i Feminismes abordarà les violències 
masclistes i LGTBIfòbiques a l’associacionisme educatiu 

 
Serà un espai de trobada entre l’associacionisme d’educació en el lleure i el 

moviment feminista i LGTBI que es durà a terme el cap de setmana del 15 i 16 de 
desembre. Les Jornades, que tindran lloc al Casal de Joves Can Ricart (Poblenou), 

estan impulsades i organitzades pels Casals de Joves de Catalunya, Esplais Catalans 
i l’Escola Lliure El Sol. 

 
 

Barcelona, diuemnge 10 de desembre de 2018 
Les violències masclistes i LGTBIfòbiques a l’associacionisme educatiu centraran la          
vuitena edició de les Jornades de Lleure i Feminismes, que tindran lloc el cap de               
setmana del 15 i 16 de desembre al Casal de Joves del Poble Nou Can Ricart.                
Malauradament, les violències masclistes i LGTBIfòbiques són una qüestió de plena           
actualitat i les entitats organitzadores no n’estan exemptes. Per això, es va            
considerar imprescindible abordar col·lectiva i profundament aquesta temàtica i         
crear un espai de reflexió entre l’associacionisme educatiu i el moviment           
feminista i LGTBI. 
 
Les Jornades arrencaran amb la ponència inicial “Abordatge de les violències:           
postureig o pràctica transformadora?”, a càrrec de l’Assemblea Feminista La          
Filadora (assemblea feminista del Poblenou), la CRIDA LGBTI i Marikarmen Free. A            
la nit, hi haurà un espectacle nocturn amb Scars i Microteatre «First Round» de Las               
Fritas i diumenge, durant tot el dia, es desenvoluparan tallers i experiències per a les               
persones participants. El dinar de diumenge serà popular i anirà a càrrec de             
SoundSystem de Can Ricart. Les inscripcions per a tots els públics van obrir-se el              
passat dilluns 19 de novembre. 
 
Originàriament, les Jornades de Lleure i Feminismes v+an néixer de la necessitat            
d’algunes entitats d’afrontar la qüestió sexista, com a conseqüència de l’anàlisi           
prèvia que també a les associacions educatives es reprodueixen rols, dinàmiques i            
formes de relació sexistes. Així doncs, la voluntat és trobar un espai comú entre els               
dos mons per tal que l’associacionisme educatiu (Casals de Joves, esplais i caus)             
integri la perspectiva de gènere en la seva tasca de transmissió de valors i perquè               
les entitats feministes i LGTBI facin arribar el seu discurs més enllà dels àmbits              
habituals i puguin transmetre a agents que cada dia treballen amb infants i joves.              
Així mateix, és un espai obert a altres entitats interessades i a tota aquella gent que                
se senti cridada a participar-hi. 
 
Per a més informació: 
Twitter: @JLLFeminismes 
Facebook: @lleureifeminismes 
Instagram: @lleureifeminismes 
Web (on es troba el programa): https://lleureisexisme.wordpress.com/ 
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