
“SI “SI NOSOTRASNOSOTRAS PARAMOS, PARAMOS,
EL EL MUNDOMUNDO  SE PARASE PARA””

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA



El 25 de Novembre de 2019
AEItaca va sortir al carrer en el Dia Mundial
contra la Violència envers les dones.
Manifestació i recorregut fins al Mercat de Collblanc.



Enguany, en el marc  del Dia Internacional de la Dona, des de 
l’Associació Educativa Itaca hem volgut elaborar una petita 

publicació amb diferents informacions relacionades 
amb el 8 de març.

En aquesta ocasió hem volgut posar de manifest algunes de 
les dones referents de l’ecofeminisme, entrellaçant així dos dels 

objectius principals que treballa l’entitat: 
la igualtat i el medi ambient.

Aquestes dones són algunes d’arreu del món que defensen o han 
defensat la mare terra, la natura i els éssers vius, a vegades inclús 

posant els seus cossos com a escuts humans. 

Aquestes lluites ens interpel·len directament, elles són les que ens 
obren els ulls per afrontar la lluita contra l’emergència climàtica i 
en conseqüència ens alerten que les nostres dinàmiques de consum 

han de canviar de manera immediata.



Tornem a ser a 8 de març, dia internacional de la Dona, i de nou, Itaca es mobilitza per posar de manifest, 

denunciar i exigir totes aquelles situacions que ens semblen injustes i desiguals envers les dones.

MANIFEST pel 8 de Març
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA

Any rere any, com a entitat prenem més consciència de la societat patriarcal en la que vivim, sabent que ens falta molt per fer 
i que encara hem de millorar en les nostres intervencions. 
Atenem el compromís d’incorporar la mirada feminista en el nostre quotidià, en les nostres intervencions i en la planificació de 
les nostres formacions a l’equip educatiu.

Hem consolidat ja dues dates imprescindibles on fer molt soroll reivindicatiu, el 25 de novembre i el 8 de març. Hem incorporat 
en el nostre Pla Estratègic el treball entorn la igualtat de gènere i la mirada feminista, de la mateixa manera que aquest objec-
tiu és transversal a totes les intervencions i programacions dels equips educatius. 

Ens estem formant en materia de gènere i en perspectiva feminista, hem organitzat unes jornades obertes on parlàvem de 
l’accés a la pornografia de joves i adolescents i com aquest afecta a les relacions sexo-afectives, amb tots els matisos perti-
nents referents a la cosificació de la dona, a la dona com a objecte sexual, etc.

Enguany tenim previst iniciar un procés de Pla d’Igualtat que ens permetrà, encara més, ser conscients de les nostres males  
praxis i planificar accions per a que aquestes siguin millorades.

Noies del grup de Joves de
l’Associació Educativa Itaca
dirigint la manifestació del 25N del 2019



Però queda molt per fer, 

molt per arreglar, 
molt per reivindicar….

Ens agradaria poder tenir present en el dia d’avui (i tota la resta 
de l’any) la lluita de totes les feministes  de tots els feminismes, 
les  interseccionalitats que ens travessen de manera directa i 
les que travessen a les nostres companyes, ja sigui per la con-
dició de racialitzades, migrades, lesbianes, bisexuals i trans, 
discapacitades, i el llarg etcetera que segur que ens deixem.

Som conscients que parlar de feminismes i de dones és una tas-
ca complexa, i ens agradaria donar un espai en aquest manifest 
a cada una de les dones amb les que compartim, amb les que 
treballem, amb les que col·laborem. Voldríem tenim molt present 
totes les interseccionalitats individuals amb les que convivim, 
però sabem també que segurament ens en deixarem moltes.

Denunciem també totes les formes de racisme i exigim la derogació de la llei d’estrangeria que 
afecta a tantes de les dones amb les que compartim vida. Aquesta llei criminalitza les persones migrants i les estigmatitza.

Exigim la protecció a les supervivents dels processos de migració, de la trata, de les violències masclistes.
Exigim la derogació de les polítiques de fronteres; viure és un dret.

Denunciem la precarietat laboral, les desigualtats de gènere en el món laboral, les diferents violències que 
s’executen, l’assetjament sexual, els salaris baixos, la explotació…

Exigim més polítiques públiques i recursos que posin la mirada en el bon tracte institucional cap a les dones 
i que reconegui cada  dona com a persona individual amb necessitats individuals. Una atenció que no criminalitzi ni revictimit-
zi. Que no jutgi. 

De la mateixa manera, un reconeixement a totes aquelles professionals dels recursos que treballen amb 
dones. Sovint s’oblida que les cures també han d’existir entre el col·lectiu de les professionals, sectors per cert, clarament 
feminitzats però que en la majoria dels casos estan liderats i dirigits per homes. 

Volem i exigim una aposta clara en polítiques educatives, que d’una banda, formin a les persones do-
cents i agents educatius en materia afectivo sexual i de gènere i d’ altra, incloguin en els projectes educatius de forma obliga-
toria l’acompanyament a la infància i adolescència en entorns que els facin ser lliures i es reconeguin en les seves diversitats 
sexuals i de gènere. S’ha de trencar amb la idea d’encaixar en identitats i sexualitats binaries i normatives.

Volem construir societats lliures de violències masclistes e institucionals. Volem 
trencar amb l’heteropatriarcat. Volem entorns lliures de racismes, de LGTBIfòbia...
I volem fer-ho començant per la nostra petita entitat, convençudes que l’educació 
és l’eina per fer-ho possible, i essent conscients que ens pertoca fer denúncia i ser 
valentes, com a acte de coresponsabilitat, davant la vulneració de qualsevol dels 
aspectes manifestats.

AVUI, DEMÀ I CADA DIA ENS SEGUIREM POSICIONANT

AVUI, DEMÀ I CADA DIA ALÇAREM LA BANDERA FEMINISTA



A l’Espai Familiar reivindiquem el 8 de Març...

Al projecte menjador, els joves que hi participen realitzen 
un Kahoot al voltant de  la història de diferents dones i el 
seus èxits, tant de caire personal com en relació a la seva 
influència en l’evolució del feminisme, propiciant d’aquesta 
manera, la interiorització de conceptes clau en relació al 
moviment feminista. 

Les persones participants del Casal juvenil agafen el lide-
ratge amb el suport de l’equip educatiu:
Es realitzen a la Plaça Espanyola diferents activitats de re-
flexió entorn al 8M amb una perspectiva lúdica, enfocades 
al públic infantil i, simultàniament, tallers de conscienciació 
per a persones adultes. 

El grup d’Inserjove visiona introductori una part d’un capí-
tol de la sèrie “Cuentame como pasó” que dona lloc a una 
dinàmica que promou la reflexió mitjançant el debat en vers 
els diferents factors socials i culturals, pedeixen consolidar 
una situació d’igualtat real.  

En el marco del proceso comunitario, el Proyecto de 
Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), 
gracias a la suma de entidades y servicios, intenta apli-
car la mirada de género durante todo el curso. 

Una de las actividades más especiales es el Curso de 
Actividad Física para Mujeres, de Gaudir millora la salut, 
que cada semana reúne a muchas mujeres en el gim-
nasio de la Escuela Charlie Rivel. Un espacio de depor-
te y movimiento, de bienestar y autocuidado que, como 
comparten las participantes: “nos permite eliminar el 
malestar y el estrés que llevamos desde casa”. 

Este espacio de confianza entre mujeres pone en evi-
dencia que en un mundo tan acelerado y sobrecargado, 
es necesario disponer de un espacio saludable donde 
compartir y relacionarse, donde encontrar un momento 
de pausa y priorizar la propia salud.

ACTIVITATS
dels projectes

Reflexionant al llarg de la setmana a través d’una dinàmi-
ca grupal amb les famílies participants dels diferents grups. 
Coneixem diverses dones d’arreu del món que han destacat al llarg de la 
seva vida per algun fet important a través d’un intercanvi d’imatges i textos. 

Tot queda exposat en un mural que podreu visitar aviat! 

Des de Món Jove treballarem el 8M a 
tots els nostres projectes..

A més, sortim a la biblioteca Josep Janès amb les famílies per tal de compartir diferents materials expo-
sats a la biblioteca relacionats amb el 8 M i gaudir d’un contacontes en clau de gènere per a infants i famílies

Projecte d’Intervenció Comunitària 
Intercultural (ICI)



En el Casal Diari trabajamos para incorporar la perspectiva 
de género mediante las rutinas y actividades que realiza-
mos cada día en las diferentes Franjas pero, con  motivo 
del 8M, todos los grupos  realizan  actividades especiales  
para conmemorar y reivindicar la importancia de esta fe-
cha.

Es por eso que, en Can Menudes y Mitjans 1 trabajamos a 
través de la lectura. Mientras que “els menuts i les me-
nudes” leemos el cuento “Marie Curie”, hablamos sobre 
los oficios y reflexionamos sobre la idea de como nuestro 
género no debería condicionarnos sobre la elección de los 
mismos, en el grupo de Mitjans 1 hablamos sobre el signifi-
cado y el por qué del Dia de la mujer y realizamos retratos 
de mujeres importantes en nuestro día a día para dar vida 
a un mural que formará parte de la sala durante el resto 
del curso. 

También con Petites que en este día han invitado a 
sus familias, trabajamos cómo no sólo el 8M es el 
dia de la mujer, sino que todos los días deberían ser-
lo, reflexionando y realizando un taller manual.

Con el grupo de Mitjans 2A reflexionamos sobre los cáno-
nes de belleza y cómo estos forman parte de un sistema 
que oprime a la mujer y, a su vez, en los grupos de Mitjans 
2B y Mitjans 3A trabajamos los estereotipos y roles de 
género. Mientras el grupo de Mitjans 2B lo experimenmos 
a través de diferentes juegos y dinámicas con el grupo 
de Mitjans 3A lo hacemos con el visionado de un video y 
las posteriores reflexiones que plasmamos en un mural.

Por su parte con el grupo de Mitjans 3B descubrimos y da más 
visibilidad a mujeres que han hecho historia aunque esta 
haya  sido silenciada,  mientras  nos divertimos y participa-

Casal Diari



DONES REFERENTS
que lluiten pel Medi AmbientMedi Ambient

Pinta



Hace casi 86 años, el 3 de abril de 1934, nacía en inglaterra una niña llamada 
jane. desde bien pequeña a jane le encantaba pasear por el campo, trepar a 
los árboles y rodearse de animales y su mayor sueño era viajar a áfrica y  
poder conocer y observar a los animales de ese continente.

con 23 años JANE, PERSIGUIENDO SU SUEÑO, voló hasta kenia y allí empezó a 
trabajar de secretaria hasta que POCO MÁS TARDE SE MUDÓ A TANZANIA DONDE 
EMPRENDIÓ CAMINO A LA SELVA, PLANTÓ SU TIENDA Y COMENZÓ A ESTUDIAR A LOS 
CHIMPANCÉS EN SU HÁBITAT NATURAL.

EN AQUEL TIEMPO SE SABÍA MUY POCO SOBRE LOS CHIMPANCÉS Y LOS CIENTÍFICOS 
SÓLO LOS estudiaban DE LEJOS Y ENJAULADOS.  PERO JANE LES DIÓ UN NOMBRE A 
CADA UNO Y LOS VISITÓ TODOS LOS DÍAS Y AUNQUE AL PRINCIPIO LOS CHIMPANCÉS LA 
VEÍAN Y SALÍAN CORRIENDO, CON EL TIEMPO LE PERMITIERON IRSE ACERCANDO. 
PASÓ HORAS A SU LADO, INTENTANDO HABLARLES CON GRUÑIDOS, TREPANDO A LOS 
MISMOS ÁRBOLES Y COMIENDO LO MISMO QUE ELLOS. VIVÍA CON ELLOS Y CÓMO ELLOS 
Y ASÍ DESCUBRIÓ QUE LOS MONOS, CÓMO NOSOTROS, TAMBIÉN TIENEN RITUALES SO-
CIALES Y DE CRIANZA, USAN HERRAMIENTAS, SON EMPÁTICOS Y QUE SU LENGUAJE 
COMPRENDE AL MENOS VEINTE SONIDOS DISTINTOS MEDIANTE EL QUE SE COMUNICAN.

Y ASÍ FUÉ COMO JANE CUMPLIÓ SU SUEÑO, Y SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN QUE 
HABÍA DE DURAR TAN SÓLO  6 MESES, SIGUE DURANDO EN LA ACTUALIDAD, DURANTE 
MÁS DE 58 AÑOS,  INVITANDONOS A REFLEXIONAR SOBRE NUESTRA PROPIA ESPECIE Y 
CONCIENCIANDONOS SOBRE LA NECESISDAD DE LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES Y SUS 
ECOSISTEMAS.

JANE GOODALL
“Una vida dedicada a los chimpancés”





Leonela Tapdasan Pesadilla 
“Mujeres al frente por el medioambiente”

Nacida en Filipinas en el año 1961, Leone-
la, fue campesina y defensora de los dere-
chos de las personas indígenas. Gran parte 
de sus años de vida participó de manera 
activa en la asociación de campesinos/as 
de Compostela (CFA) que se opone a los 
proyectos mineros de gran escala que se 
llevan a cabo en la región. 

La CFA ha desarrollado campañas loca-
les defendiendo reformas agrarias y una 
minería responsable en defensa del medio 
ambiente y a raíz de su activismo, las per-
sonas integrantes de la CFA han estado en 
el ojo de mira de las fuerzas de seguridad 
y de los mafiosos contratados por las em-
presas mineras.

Leonela, a sus 55 años, fue asesinada jun-
to a su marido el dia 2 de marzo de 2017 
por asaltantes no identificados. A día de 
hoy se sigue sin conocer la identidad de los 
asaltantes pero se considera que la razón 
de su muerte está vinculada a sus accio-
nes e iniciativas en defensa de los derechos 
humanos.





Nascuda el 27 de febrer del 2002, l’Helena és una jove 

amazònica de la Comunitat de Sarayaku,  pertanyent a 

la província de Pastaza que estudia a l’Escola Catedral 

de Turku i parla espanyol, anglès, suec, kichwa i una 

mica de finès, i amb tan sols 17 anys manté una àmplia 

trajectòria com a activista.                

El problema que la seva comunitat travessa contra les pe-

trolieres, ha portat a l’Helena a realitzar un activisme 

conscient per donar-li veu a la seva comunitat i ser una de 

les veus del col·lectiu ‘la joventut contra el canvi climàtic’.

                      

Mentre es realitzava la Cimera sobre l’Acció Climàtica 

de 2019, a la seu de l’ONU, a Nova York (Estats Units) 

l’Helena estava al costat de centenars de joves de tot el món 

que expressaven la seva preocupació pel canvi climàtic. 

El 9 de desembre de 2019, va tenir una intervenció en la 

cimera sobre el canvi climàtic COP25 a Madrid (Espan-

ya) on va ressaltar el problema de les petrolieres que in-

tervenen en els territoris indígenes.

La seva història però, està precedida per dones que han 

lluitat pel dret de protegir el mediambient, com la seva tieta 

Patricia Gualinga o la seva tia àvia Cristina Gualinga, i 

l’Helena mostra el seu orgull cap a aquesta herència re-

flectit   a les seves xarxes socials com Instagram (@hele-

nagualinga) o Twitter (@SumakHelena), per exemple, 

a on es descriu com a ‘filla del primer aixecament’.

Helena Sirén Gualinga

“La jove veu en contra del canvi climàtic”.





Wangari Muta Maathai és una biòloga, ecologista i activista po-

lítica incombustible que va nèixer l’1 d’abril de 1940 a la regió 

rural de Nyeri (Kenya). 

Coneguda per unir l’ecologia i el desenvolupament sostenible amb 

la democràcia, els drets humans i l’apoderament de les dones. Als 

vuit anys va començar a estudiar a l’escola del seu poble natal 

aconseguint una beca per a poder estudiar en els Estats Units, 

aconseguint finalment el seu doctorat en anatomia veterinàri i 

convertint-se en la primera dona de l’Àfrica central i oriental 

en aconseguir aquest assoliment. 

Va ser durant aquells anys d’estudi, docència i recerca quan Wan-

gari va començar a destacar en l’activisme lluitant pels drets 

de les dones. Al mateix temps va anar germinant el seu activisme 

ecologista, defensant la idea que molts dels problemes a Kenia, i 

per tant de les seves dones, radicaven en la degradació mediam-

biental. 

Amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament sostenible i 

millorar els problemes de Kenya, Maathai va fundar el Moviment 

Cinturó Verd (Green Belt Movement) en 1977 amb l’ objectiu prin-

cipal d’ impulsar el treball conjunt de les dones que eren les que 

rebien formació en ecologia i adoptaven els papers de lideratge 

en la plantació d’arbres per a millorar la seva pròpia situació i 

lluitar contra la desforestació, l’erosió i la sequera. El movi-

ment va ser clau per a avançar en l’emancipació i apoderament de 

les dones pageses.

Wangari va ser representant del parlament de kenia i ajudant del 

ministre de medi ambient i l’any 2004 es va convertir en la pri-

mera dona africana i la primera ambientalista en rebre el Premi 

Nobel de la Pau. El seu llegat roman amb més de 40 milions d’ar-

bres plantats en tota Àfrica i més de 3000 vivers atesos per unes 

35 000 dones. 

Actualment el moviment Cinturó Verd continua treballant per 

tot el continent africà i les seves idees s’expandeixen per tot el 

planeta.

Wangari maathai

“Una petita llavor”



BERTA CÁCERES (Honduras, 1971 - 2016). Activista ambientalista i a favor dels drets de les persones indígenes d’Hon-
dures. Va guanyar el Premi Goldman del Medi Ambient. Va liderar una campanya per a la paralització de la construcció 
d’una presa a Hondures. Va ser assassinada l’any 2016. 
SYLVIA EARLE (Estats Units d’Amèrica, 1936). Biòloga marina i exploradora. Ha estat la primera científica cap de l’Ad-
ministració Nacional Oceànica i Atmosfèrica i va ser nomenada per la revista Time com l’heroïna del planeta l’any 1998. 
CHERYL ANGEL (Sioux, Lakota). Ha protegit l’aigua des de la no-violència de les terres pertinents al territori dels 
Sioux de Lakota/Nakota/Dakota. 
RACHEL CARSON (Estats Units d’Amèrica, 1907 - 1964). Va ser una biòloga marina i ecòloga estatunidenca, els escrits 
de la qual van ser precursors del moviment ecologista.
FRANCIA MÁRQUEZ (Colombia, 1982). Activista mediambiental i pels drets humans. Destaca per la seva lluita contra 
la mineria il·legal l’any 2018 va ser premiada amb el Premi Mediambiental Goldman. 
TARCILA RIVERA (Perú). Fundadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas i del Foro Interna-
cional de Mujeres Indígenas i presidenta de Chirapaq.  Lluita pel dret col·lectiu de la terra, el territori i els recursos 
naturals perquè les comunitats es puguin desenvolupar. 
LOLITA CHAVEZ (Guatemala, 1972). És una activista pels drets de les dones i líder indígena guatemalenca. Referent 
internacional per la lluita per la preservació dels recursos naturals. Está amenaçada de mort i, per aquest motiu, resi-
deix refugiada al País Basc des del 2017. 
BLACK MAMBA (Sud-àfrica). Les Black Mamba (mamba negra) és un grup de dones en contra la caça furtiva que a 
través de patrullar pel territori estan salvant a rinoceronts i elefants en perill d’extinció de Sud-àfrica. 

Solucionari
Passatemps

Busca el nom de 8 activistes mediambientals



AGENDA
d’actes

Ca La Dona. Ca La Dona. Un espai d’acció feminista. Manifestació per Un espai d’acció feminista. Manifestació per 
a Dones, Lesbianes i trans prèvia al dia 8 de març. Dones, a Dones, Lesbianes i trans prèvia al dia 8 de març. Dones, 
Lesbianes i trans prenem juntes el carrer i la nit.Lesbianes i trans prenem juntes el carrer i la nit.

DIA: 7 de març de 20h a 23h
LLOC: Plaça de Sants, Barcelona.

Ruta de les dones de L’Hospitalet i joc de pistes

Data: 8 de març de 2020
Hora: 11h
Tipus d’entrada: Inscripció prèvia a formulari d’inscripció a www.museul-h.cat, Agenda

Les rutes de les dones de L’Hospitalet volen posar de manifest la participació de les dones en la construcció 
de la ciutat. Aquestes rutes fan palesa l’evolució de la ciutat des d’una societat agrària a una ciutat indus-
trialitzada, fins a arribar a la societat de serveis que és avui dia, i inserir la participació de les dones en la 
construcció de la història de L’Hospitalet en aquest context històric.

Organitzadors: Museu de L’Hospitalet - Can Riera
Lloc :   Església nova de  Santa Eulàlia de Provençana, C/ St. Eulàlia, 203

Acción artística: por las 56 niñas 
quemadas el 8m de 2017

Data: 8 de març de 2020
Hora: 11h
Lloc: Estàtua de Colón (Barcelona)

MANIFESTACIÓ 8M BARCELONA

Data: 8 de març de 2020
Hora: 17 h.
Lloc: Plaça Universitat (Barcelona)

“Sense Igualtat No hi ha Progrés”
Activitats 8M L’Hospitalet de Llobregat

Data: 8 de març de 2020
Hora i Lloc: 11:30h Rambla Just Oliveras
(L’Hospitalet de Llobregat)

Autoorganització i Revoltes Feministes Contra la precarietat i les fronteres.



Trobaràs totes les publicacions a les 
nostres xarxes socials! 

Xarxes Socials



¿COMO PUEDES PARTICIPAR EN EL 8M?¿COMO PUEDES PARTICIPAR EN EL 8M?

1. Coge un lazo lila (color del feminismo) y póntelo el 8 de marzo.

2. Si puedes haz huelga, y acude a los actos convocados durante ese día. Es tu derecho

3. Si puedes asiste a las manifestaciones convocadas.

4. Si no puedes dejar de cuidar a personas que lo necesitan intenta salir con ellas a la calle con 

un cartel que diga: “Servicios Mínimos, HuelgaFeminista8M”

5. Salgas a la calle o no, cuelga en la puerta, el balcón o la ventana alguna herramienta 

de trabajo (delantal, pañal, olla, fregona, ..)

Si nosotras paramos, 
el mundo se para.

1. Coge un lazo lila también

2. Desempeña las tareas domésticas y de cuidado normalmente otorgadas a 

la mujer, para que ellas puedan asistir a los actos convocados para ese día.

3. Si en tu trabajo se deben realizar servicios mínimos préstate para que las mujeres puedan 

ejercer su derecho de huelga.

¿Y SI ERES HOMBRE, CÓMO PUEDES APOYARNOS?¿Y SI ERES HOMBRE, CÓMO PUEDES APOYARNOS?



WWW.ITACAELSVENTS.ORGWWW.ITACAELSVENTS.ORG
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