Web de la universitat de Lleida [ http://www.udl.cat/ ]
Pl. de Víctor Siurana, 1 E-25003 Lleida | Tel. +34 973 70 20 00
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Projecció: Cuidar entre terres. Qui sosté la
vida quan les dones migren?, i conferència:
Economia feminista i drets laborals
17è Cicle de Cinema i Drets Humans
Informació de l'esdeveniment
Lloc:
En streaming
Web:
Programa del 17è Cicle de Cinema i Drets Humans [
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Projecció: Cuidar entre terres. Qui sosté la vida quan les dones migren? (CooperAcció i La Directa, 2019, 48
minuts), i conferència,
Economia feminista i drets laborals, amb Ana G. Aupi (responsable de territoris i activisme a CooperAcció),
dins el 17è Cicle de Cinema i Drets Humans que organitza Desenvolupament i Cooperació de la UdL.
La María treballa d’interna, cuida 24 hores d’una persona gran a Tarragona, amb el cap posat en tenir cura del seu
pare a l’altra banda de l’Atlàntic. La Lucelly cuida, des del bon dia al petó de bona nit, la filla d’una família de ciutat,
mentre les seves creixen al camp. La Luz Myriam necessita que la seva mare cuidi les netes i així ella poder seguir
lluitant en defensa del riu Magdalena ara que, desplaçada del territori on pescava, subsisteix com a treballadora de
la llar. Són tres de les desenes de milers de dones que posen cos a una ‘fuga de cures’ d’Amèrica Llatina a Europa
i dels territoris rurals a les ciutats.
Sessions virtuals prèvia inscripció fins al 5 de novembre a cooperacio@udl.cat [ mailto:cooperacio@udl.cat ] /
Import matrícula: 55,34€
Avaluació: assistència obligatòria al 80% del curs i entrega d’un comentari de cadascuna de les sessions.
Lloc: Unitat de Cultura (Planta baixa, Edifici Polivalent), Campus de Cappont. C/ Jaume II, 71 · Tel. 973 70 33 90 ·
cultural@udl.cat [ mailto:cultural@udl.cat ]
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