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Taller Fotografia i Feminisme des del Sud 
a càrrec d´Gabriela Rivera

9 d’abril a les  17:30 hores en el Hall de la Facultat de 
Ciències Socials. 
Taller que des de la reflexió i praxi fotogràfica des 
d›una perspectiva decolonial del sud ens convida a 
desenvolupar obra autobiogràfica, que nasca des de 
diverses experiències de violència que cada tallerista haja 
vivenciat en algun moment de la seua vida, possibilitant 
així canalitzar i visibilitzar episodis complexos. Tenint 
com a detonant una genealogia fotogràfica d›autores i 
artistes feministes del Sud procedirem a la realització de 
preses fotogràfiques entre els qui assistisquen.
Amb el material fotogràfic elaborat en el taller es 
realitzarà una exposició urbana, amb imatges en gran 
format que contribuiran a la visibilització d›opressions 
però també de reivindicacions pròpies dels feminismes 
del sud.

Gabriela Rivera Lucero, migrant xilena, fotógrafa 
y artista visual. Licenciada en Artes (U.de Chile). 
Desenrotllament projectes des d´un enfocament crític y 
decolonial treballant amb temes com ara: autobiografia, 
gènere, política corporal i l`abjecte.

Taller de Dol Migratori 
 a càrrec d´Ximena Pardo

11 d’abril a les 17:30 hores en el Hall de la Facultat de 
Ciències Socials. 
Adaptar els nostres modismes en parlar perquè ens 
entenguin, enyorar sabors o olors de menjars, sentir la 
solitud per Nadal, o veure envellir als nostres famílies 
en la distància. Qui hagi migrat entendrà el significat 
d›aquestes paraules. El taller de Dol Migratori és una 
experiència participativa on posarem nom a experiències 
que ens uneixen: els renúncies i els desassossecs que 
implica la migració. Trobar treball, habitatge, amics i 
amigues, obtenir la residència, en definitiva, construir 
una nova llar és tota una experiència emocional de 
reorganització que vivim en privat, però que en aquest 
espai destral podrem posar en comú i adonar-se que 
és un fenomen col·lectiu que mereix i necessita ser 
compartit.

Ximena Pardo Fuentes. Migrant xilena, eixida  de Dret 
(Universitat de Comcepcio´de Xile), Coach personal 
(Idèntica, Galicia) i Integradora Social (I. Miiquel 
Tarradell, Barcelona

Taller de Reaccionant els nostres Cossos 
- Territoris a càrrec d´Odette Fajardo

16 d’abril a les 17:30 hores

Aquest taller és un espai per a explorar corporalment 
noves formes d›estar en el món. A partir de la 
deconstrucció de diverses dicotomies occidentals que 
allunyen als nostres cossos de l›entorn, reconfigurarem 
els espais simbòlics que habitem i que ens habiten. A 
través d›estratègies rituals i performatives buscarem 
trobar-nos en diverses formes pràctiques i creatives de 
descolonitzar nostres primers territoris.

Odette Fajardo, migrant mexicana i performer. Doctora 
en art, investigació y producció (Universitat Politécnica 
de València). El seu treball combina l´intimo amb el 
politico. Dinamitzadora de tallers sobre migració i 
descolonització. 

Taller de Economia Ecològica 
a càrrec d´Michelle Escobar

17 d’abril a les 17:30 hores

En aquest taller coneixerem altres percepcions i 
formes de relacionar-se amb la naturalesa dónes del 
Sud Global, portant-nos a reflexionar sobre com és 
valoren els recursos naturals i el medi ambient dónes 
d›una perspectiva occidental. On exposarem el context 
socioambiental d›on vénen les persones migrants i els 
recursos naturals, dels quals Europa i el Nord Global 
tenen una forta eco-dependència i interdependència.

Michelle Escobar, mexicana, és economista amb 
una especialitat en desenrotllament rural. Actualment 
treballa temes d´ investigació sobre ecologia, economia 
y societat. El seu treball d´ investigació se centra 
en  l´activisme, al ressaltar l´ecodependencia de les 
persones cap a la naturalesa y entre elles mateixes. 

Taula Redona Sabers altres des de la 
Migració: Dones amb Veu , sobre creació 

de Fanzine

 10 d’abril a les 19.00 hores. Facultat de Ciències 
Socials. 
Intervenen: María José Naranjo Ayala , Maria Carmen 
Paulino Suriel. Paola Larco Muñoz, Salomé Carvajal 
Ruiz i Marcela Hincapié Martínez.
Teixit d'una memòria migrant resilient. Veus, cossos, 
arrelaments,és un esforç genuí en el qual dialoguen 
els sentires, pensares, històries, memòries i sabors 
de les altres, les dones migrants, les racialitzades, les 
que resistim i qüestionem el sistema colonial, racista, 
patriarcal i capitalista, que pretén escriure de manera 
homogènia i hegemònica nostres experiències migrants, 
racialitzant, despolititzant i invisibilitzant el nostre ésser, 
saber, fer i poder.  Aquest primer fanzine, és una invitació 
a teixir amb i entre aquelles que volem fer una barata de 
sabers, de batalles, de “sentipensars”. Entre les quals 
volem compartir i construir camins de resiliència i de 
justícia. Benvinguts i benvingudes a “sentipensar” les 
veus de les filles migrants de les negres, les cholas, les 
índies i les sudacas que no van poder colonitzar.

Mercat Ambulant

Yulie Julio Mesa: “Satya: Transforma El teu Món”, És 
un projecte ambiental que s'enfoca en la reutilització i 
transformació de residus sòlids urbans (RSU) i materials 
orgànics. 
Jolie, Kalapas BioKultura: És un moviment universal 
cap a la sustentabilitat, cura personal des de la cura de 
la terra.  Integra vivències, sabers i productes naturals, 
els fonaments dels quals replantegen la nostra noció de 
bellesa.
Fancine de Dones amb Veu València: Naixent projecte 
del que formen part dones migrants a València. Treballen 
per a visibilitzar les violències que travessen.
María Tania Chicata, Joies CholitaBijus: Una 
nova vida per a les joies d'antany redissenyant-les i 
confeccionant-les actuals a través de material reciclat. 
Valentina Romero-Maleza, ilustradora. Sus creaciones 
brotan de sus orígenes sudamericanos, desarrollando 
un imaginario etnobotánico.
Oxfam Intermon: El comerç just és un sistema comercial 
solidari i alternatiu que el seu objectiu és millorar l'accés 
al mercat dels productors més desfavorits i canviar les 
injustes regles del comerç internacional, que consoliden 
la pobresa i la desigualtat mundial.
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