
Participen
Yayo Herrero és antropòloga, educadora social i enginyera tècnica agrícola. 
Directora general de FUHEM; sòcia fundadora de Garúa S. Coop. Mad; 
Coordinadora del CCEIM de la Fundació General Universitat Complutense de 
Madrid; coautora de més d'una vintena de llibres relacionats amb l'ecologia 
social i de nombrosos articles. Membre del Consell Editorial d'Hegoa i del 
Consell de Redacció de Papers. Coordinadora Confederal d'Ecologistes en 
Acció entre 2005 i 2014.

Marta Malo és traductora, investigadora i activista. Des de la seua experiència 
en Precarias a la Deriva i en el conjunt de conversacions que van portar al llibre 
"Nociones Comunes. Ensayos y experiencias entre  investigación y militancia" 
ha estat involucrada en diferents iniciatives col·lectives d'investigació militant, 
intentant no perdre el fil de l'ètica en la producció teòrica: activant comunitats, 
combatent les desigualtats, tornant al comú. La transformació de les cures en el 
context neoliberal és una de les seues principals preocupacions.

Cristina Carrasco és economista feminista, professora jubilada de Teoria 
Econòmica de la Universitat de Barcelona. El seu camp d'investigació ha sigut 
el treball de les dones, indicadors no androcèntrics, les desigualtats en l'ús del 
temps i l'economia feminista; temes sobre els quals té diverses publicacions. 
Participa activament en el Consell de Redacció de la Revista d'Economia 
Crítica, en el Seminari d'Economia Feminista i en el moviment feminista.

Organització: 
M. Luisa Moltó. Càtedra d´Economia Feminista. Universitat de València. Lucía 
Gómez. Màster en Gènere y Polítiques d´Igualtat. Universitat de València.

Amb la col·laboració del Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València.

Fem Economia Feminista
a  La Nau
Abril-Juny de 2018
La Càtedra d'Economia Feminista de la Universitat de València vol impulsar 
un espai on es puguen compartir i discutir posicions que, des de 
l'Economia Feminista, insisteixen en la necessitat d'un canvi de mirada 
que permeta transformar un model socioeconòmic generador de desigualtat 
i de patiment, assenyalant el seu caràcter heteropatriarcal i problematitzant la 
seua aparença d'evidència i immutabilitat.

Un canvi de mirada arrelat en el reconeixement de la nostra 
vulnerabilitat, interdependència i ecodependència i del desig intempestiu de 
posar la vida en el centre. Una aposta per la “Sostenibilitat de la Vida” que 
requereix visibilitzar i polititzar els diferents plànols d'un 
conflicte (reformulat com a conflicte capital/vida) que 
experimentem quotidianament perquè forma part de la nostra normalitat: la 
invisibilizació i infravaloració del treball domèstic i de les cures, la divisió 
sexual del treball, el cansament dels cossos, l'experiència accelerada del 
temps i la seua subordinació a l'esfera productiva, els hàbits de 
consum i la depredació dels recursos naturals, les formes insidioses i 
tolerades d'explotació laboral, l'hostilitat d'un model de ciutat que ens 
expulsa o ens clausura en l'espai privat, les jerarquies que s'oculten 
davall d'un “nosaltres” que oculta altres exclusions...Plànols múltiples i 
aparentment dispars analitzats des d'una perspectiva feminista que 
aconsegueix mostrar-nos la seua relació i que, com veurem, no sols 
interpel·la a l'economia sinó que constitueix una crítica 
radical de l'esfera social, cultural i política.

Programa 
“Mirades ecofeministes per a revertir la guerra contra la terra
i els cossos”.  Yayo Herrero.
24 d'Abril a les 18 h. Aula Magna.

“De la (im)possibilitat de les cures en l'era neoliberal”. Marta Malo.
14 de Maig a les 18 h. Aula Seminari.

“Del temps mesurat al temps viscut”. Cristina Carrasco.
4 de Juny a les 18 h. Aula Seminari.

Simultàniament es realitzarà un Taller Coeducatiu per a xiquets i xiquetes. Aula 
Gonzalo Montiel.




