
 

 

Presentació de la recerca Femení plural: les dones a l’economia cooperativa 

L’equip investigador de la recerca Femení Plural: les dones a l’economia cooperativa, 

guardonada amb els Ajuts a la Recerca Francesca Bonnemaison 2012 de la Diputació de 

Barcelona,  té el plaer de convidar-los a la presentació pública de la recerca, que tindrà lloc el 

proper dissabte 25 d’octubre de 2014 d’11 a 12.30h.a la Sala Regina de Lamo, en el marc de 

les activitats de la 3ª Fira d’Economia Solidària de Catalunya. 

La recerca s’ aproxima a la situació de les dones i les relacions de gènere a les cooperatives de 

treball de la província de Barcelona, a partir d’entrevistes i grups de discussió amb integrants 

de les cooperatives de treball mixtes Esberla, Suara i Col·lectiu Ronda, i les cooperatives de 

dones Tamaia-Viure sense Violència; Titània Tascó; Dones Solidàries Pa’lante; Fil a l’Agulla; 

Malea; Artijoc i Eines.  A més, durant la investigació s’ ha entrevistat informants clau del món 

de l’economia social i solidària, el cooperativisme i l’emprenedoria social femenina, tals com 

les integrants de la comissió de gènere de l’entitat de finançament ètic i solidari Coop 57 i de la 

comissió de gènere de la Xarxa d’Economia Solidària, que estaran presents a la fila zero de la 

presentació, juntament amb representants d’algunes de les cooperatives esmentades. 

Al blog http://femeniplural.wordpress.com/  podeu accedir al contingut complet de la recerca, 

les seves conclusions i recomanacions, així com a diversos continguts multimèdia, com els 

vídeos de les jornades Femcoop, les dones i les cooperatives, realitzades en el marc de la 

recerca, o altres activitats associades al procés d’investigació.  

Us convidem a assistir i a fer-vos ressó dels debats i reflexions que es plantejaran a l’acte. 

 

Per a concertar entrevistes amb l’equip investigador o les cooperatives participants, podeu 

contactar amb: 

• La ciutat invisible, SCCL, 93 2989947 

• Elba Mansilla, membre de l’equip investigador de Femení Plural: 

elbamansilla@gmail.com 

• Joana G. Grenzner, membre de l’equip investigador de Femení Plural: 

joana_garcia_grenzner@yahoo.es  

 


