
RECUPEREM
EL

FUTUR
Trobada de moviments
Per la justícia climàtica,
social i feminista

2, 3 i 4 de juliol de 2021
Barcelona



Repensem el model: sobirania 
alimentària per la justícia climàtica. 
Climacció amb col·lectius de sobirania alimentària

Recuperem la ciutat: eines 
per sumar i estendre el moviment. 
Plataforma per la Qualitat de l'Aire
#RecuperemLaCiutat

Habitatge i defensa del territori. 
Observatori DESC, Ni un pam de terra i Sostre Cívic

El plat com a arma 
de regeneració massiva. 
BiorNE, Ramaderes.cat, Ecomercaderet 
i Mas Les Vinyes

15:00h 
Teatre: Esperad lo Inesperado: 
Acción Directa desde 
las Trincheras del Colapso
de Kevin Buckland (Artivist Network) 

16:00h 

Plenària de tancament: 
Anem cap a un nou cicle 
de mobilitzacions?

Més informació i inscripcions a: 

www.recuperemelfutur.cat
Amb possibibilitat d'acampar, servei 
d'àpats, barra de begudes, espai de 
canguratge tallers infantils!

Com arribar a Can Masdeu:

Camí de Sant Llàtzer, 12. 
Barcelona
Metro: 
Línia 3 (Canyelles o Valldaura)

Taula rodona: L'antiespecisme, 
la crisi de la biodiversitat 
i l'emergència climàtica. 
Animal Rebelion

Qüestionem la productivitat: 
Solucions al col·lapse, 
Fridays For Future Barcelona

Ruralitats i ecofeminismes. 
Acció Ecofeminista 

Justícia Climàtica global: 
Migracions climàtiques. 
Entrepobles

Reptes dels comuns i els 
ecofeminismes en les transicions 
ecosocials: El cas de l'aigua. 
ODG, Observatori DESC, Acció Ecofeminista i ESF

El Tractat sobre la carta de l'Energia,
un obstacle invisible a la transició 
energètica. Campanya No als TCI

Taller pràctic: 
Introducció als vàters secs. Ecosec

Formació bàsica d'Acció Directa 
no violenta 
de Greenpeace i Novact: escola d'activisme

Hackejant la narrativa i imaginaris 
sobre la justícia climàtica, social 
i feminista. ODG

Taller de gravat amb materials 
ecològics i art teràpia. 
Acció Ecofeminista

Taula rodona: 
Transició verda i digital 
pel Sud Global? 
Extractivisme, migracions, 
conflictes ambientals 
i condicions laborals. 
Eix de Justícia Ambiental de LaFede.cat

2, 3 i 4 de juliol de 2021, 
Can Masdeu, Barcelona

11:00h 
12:30h 
Formacions 
simultànies:

12:30h 
14:00h 
Debat 
estratègic:

16:00h 
18:30h 
Tallers 
pràctics 
simultanis:

Concerts - 19:00h

Concerts - 19:00h

Dissabte 3 de juliol

Taller de serigrafia. 
Acció Ecofeminista

Noves tendències comunicatives 
en temps d'emergències. 
Twitch i Youtube com a eines 
digitals pel canvi social. 
Observatori del Deute en la Globalització

Interconnexió entre els drets 
humans, la salut humana 
i la salut ambiental. 
Un salto de vida, Entrepobles i Taula per Mèxic.

16:00h - 17:00

Taller de moviment i exploració 
del cos. Artivist Network 

17:00h - 18:30h

Taller de Teatre imatge i oprimit 
ecosocial + Sons de 're-connexió'. 
XR Barcelona

Transició ecosocial 
i treball en temps de pandèmies. 
Hi ha sortides 
des de l'ecologisme social? 

Transició social i transició 
energètica a Catalunya.
Urgència, negoci... 
Hi ha algun desllorigador?

Transició ecosocial 
i conflictes territorials. 
Quines sobiranies 
i en mans de qui?

Divendres 2 de juliol

RECUPEREM EL
Trobada de moviments 
per la justícia climàtica, 
social i feminista

El Pony Pisador
+
Claire and the Noise
+
SAffrAN!

FUTUR

Climate Sessions
+
Marcel i Júlia

Diumenge 4 de juliol

10:30h Benvinguda! 09:30h Cafè amb Can Masdeu 09:30h Cafè amb Luis Gonzalez 
Reyes (Ecologistas en Acción)

Amb el suport de:

Organitza:

 


