
                                     

 

 

 

 El Casal Cívic de les Borges acollirà la xerrada 'Posar la vida al centre, dignificar les 

cures. Una visió des de l'Economia Feminista'. 

 

 La xerrada anirà a càrrec d’Elba Mansilla, sòcia de la cooperativa La Ciutat invisible 

i de Norma Véliz, de Mujeres Pa’lante.  

 

Demà dijous, 9 de maig, a les 19h, el Casal Cívic de les Borges acollirà la xerrada 'Posar la vida 

al centre, dignificar les cures. Una visió des de l'Economia Feminista' organitzada per Ponent 

Coopera, amb la col·laboració del Consell Comarcal de les Garrigues i d’EMPIC, la Plataforma 

de Serveis de Proximitat a la Gent Gran de les Garrigues. 

 

Com a pràctica social i econòmica, el cooperativisme es caracteritza per organitzar estructures que 

posen l'accent en uns valors i formes de fer compromeses amb el benestar de les persones i del 

medi ambient; sense situar el lucre per davant de tot i qüestionant les lògiques capitalistes. Des 

d'aquesta perspectiva, l'economia cooperativa presenta semblances amb l'economia feminista. 

 

Per posar la vida al centre, cal dignificar el treball reproductiu, el treball de les cures, que és 

imprescindible pel sosteniment de la vida, dels pobles i dels projectes que es desenvolupen. En 

aquest sentit, l'Ateneu Cooperatiu Ponent Coopera entén que l'economia social i solidària 

representa una oportunitat per fer front a les tendències d'invisibilització i exclusió del treball 

reproductiu i de cures. D'aquesta manera, la xerrada a càrrec d'Elba Mansilla, sòcia de la 

cooperativa La Ciutat Invisible, i de Norma Véliz, de Mujeres Pa'lante, servirà per posar en valor 

aquesta perspectiva. 

 

Elba Mansilla plantejarà un seguit de polítiques públiques i comunitàries per donar sortida a la 

necessitat de dignificar el sector del treball de cures encara molt feminitzat i racialitzat, 

invisibilitzat i poc reconegut socialment. L’Elba Mansilla és llicenciada en Periodisme per la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Sòcia fundadora de la cooperativa la Ciutat Invisible, on 

treballa com a investigadora i docent en temàtiques relacionades amb l’Economia Feminista i 



                                     

l’Economia Solidària. També coordina l’àrea de formació de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona 

(Coòpolis) i és col·laboradora de la Comissió d’Economies feministes de la Xarxa d’Economia 

Solidària (XES). La seva activitat investigadora s’ha centrat principalment en els potencials i 

reptes de l’Economia Social i Solidària per a l’autoorganització de les dones i la transformació 

social feminista. Mansilla és coautora de l'estudi "Economia de les cures i política municipal: cap 

a una democratització de la cura a la ciutat de Barcelona". 

 

Per la seva part, Norma Véliz presentarà l'experiència de Mujeres Pa'lante, una cooperativa que es 

dedica a la cura i atenció de persones que es troben en situació de dependència o que necessiten 

serveis d'atenció domiciliaria, afavorint la prevenció, potenciant l'autonomia, el benestar físic i 

emocional de la persona. La cooperativa ha permès l'apoderament de les dones que hi participen 

fruit de la gestió horitzontal, la participació, el compromís amb el treball, la cooperació entre 

professionals, l'autogestió i la dignificació de les tasques de cures i d'acompanyament. Mujeres 

Pa’lante és una de les entitats referents en la defensa dels drets laborals de les treballadores de les 

cures i la llar. 

 


