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Estas xornadas serviron como punto de 
encontro entre diferentes organizacións, 
proxectos sociais e entidades do País 
Valencià para compartir, debater e expoñer 
experiencias transformadoras baixo as pers-
pectivas da educación, a soberanía alimenta-
ria e os feminismos.

A preparación e organización destas Xor-
nadas seguiu un proceso participativo para 
elaborar os contidos, a metodoloxía, os tem-
pos e a loxística. A organización levouna a 
cabo Entrepobles PV, coa participación de 
diversas organizacións con presenza no País 
Valencià que traballan un ou varios eixes do 
encontro, cunha mirada crítica e transforma-
dora: Plataforma por la Soberanía Alimen-
taria del País Valencià, Associació Perifèries, 
ESF, Amarna, AmA made in cielo, COAG 
CV, CERAI e Ecologistes en Acció.

O obxectivo principal das Xornadas foi 
visibilizar distintas iniciativas, proxectos e 
actividades que teñan vontade de conxugar a 
educación, a soberanía alimentaria e os femi-
nismos, através da exposición de boas prácti-
cas pedagóxicas e transformadoras, así como 
pór en contacto experiencias do País Valen-
cià e outras diferentes en América Latina.

Cabe destacar un dos obxectivos prin-
cipais do encontro; o de propiciar espazos 
de encontro entre diferentes movementos e 
experiencias, e expoñer diferentes visións, 
tendencias e sensibilidades que, baixo unha 
mirada feminista, se acchegan á problemá-
tica da sustentabilidade. É de gran impor-
tancia a interconexión entre as temáticas 
tratadas durante a fin de semana para axudar 
a romper co modelo actual de sociedade na 
que todas e todos vivimos: unha sociedade 
rexida por un modelo capitalista e patriar-
cal, onde as mulleres e homes estamos ao 

servizo dos mercados e somos vistas como 
recursos para o desenvolvemento neoliberal.

Ao inicio das xornadas presentáronse os 
materiais educativos para traballar a sobe-
ranía alimentaria dende os feminismos 
mediante a exposición de tres diferentes 
proxectos: A Naturadora (proxectos dende 
o cotián), Entrepobles (guía didáctica sobre 
a exposición «Os límites do crecemento») e 
Perifèries (investigación sobre os saberes e 
as experiencias das mulleres rurais do País 
Valencià). Posteriormente, levouse a cabo 
unha charla inaugural sobre a soberanía 
alimentaria dende os feminismos e a edu-
cación coa participación de dúas mulleres 
espertas na materia: Eva Carazo, compa-
ñeira de Costa Rica que falou sobre Educa-
ción Transformadora dende os feminismos 
e a soberanía alimentaria; e Marina Sánchez, 
dende a perspectiva da economía feminista. 

Outras das actividades principais das xor-
nadas foron as charlas de mulleres rurais 
compartindo experiencias. Para iso con-
tamos coa presenza de dúas mulleres que 
nos amosaron dous contextos e xeitos de 
vivir diferentes, pero moi próximas no que 
se refire ao respecto á natureza e ao medio 
ambiente. Unha delas, Francesca, falounos 
do proxecto de l’Hort de Carmen, así como 
os Sistemas Participativos de Garantía, nos 
que están a traballar varios proxectos para 
unificar o compromiso entre a agroecoloxía 
e a xustiza social. Outra das compañeiras 
que nos falou sobre as súas vivencias e expe-
riencias foi Témpora Pintado, unha muller 
de Piura, Tambogrande, ao norte de Perú. 
É unha líder indíxena que pertence e é ase-
sora da Federación Nacional de Mulleres 
Campesiñas, Artesás, Indíxenas, Nativas e 
Asalariadas de Perú (FEMUCARINAP), 
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Xornadas Experiencias 
Transformadoras: Encontro 
de propostas educativas dende 
a Soberanía Alimentaria e os 
Feminismos

Os días 18, 19 e 20 de novembro tiveron lugar en Alicante, na sede da Universidade de 
Alicante e no Albergue La Florida, as I Xornadas Experiencias Transformadoras: Encontro 
de propostas educativas dende a Soberanía Alimentaria e os Feminismos.
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e ostenta varios cargos de responsabilida-
de na súa comunidade e en Tambogrande 
e, entre outros, é facilitadora en escolas de 
mozas universitarias de Piura, participando 
en diversos procesos de educación popular. 
Dende as súas experiencias persoais amosou-
nos o seu labor de fortalecemento e empo-
deramento das capacidades das mulleres da 
súa rexión e a importancia da articulación e 
unión, sobre todo entre mulleres, para aca-
dar reivindicacións políticas e sociais, sem-
pre en plena concordancia coa natureza ou 
«pachamama» e o respecto á biodiversidade.

Estas inspiradoras charlas deron paso 
á presentación das experiencias levadas a 
cabo por diferentes colectivos, asociacións e 
cooperativas pertencentes ao País Valencià. 

Realízanse diversas dinámicas para levar a 
cabo as explicacións: Les Espigolaores, que 
traballan na recuperación de memorias orais 
e saberes de mulleres campesiñas de diferen-
tes rexións do País Valencià; Les Marietes, 
que se encargan de elaborar produtos arte-
sanais e ecolóxicos; Ecollavor, que tratan a 
produción agro-biolóxica e a recuperación 
de variedades tradicionais; La Camperola, 
que posibilitan a viabilidade económica da 
produción agro-ecolóxica, participando 
en diferentes mercados e tendas locais de 
proximidade; Col·lectiu Esquella, que se 
centran no estudo, defensa e promoción do 
patrimonio rural e, en especial, do gandeiro 
das comarcas centrais, así como a calidade 
de vida dos seus habitantes, sempre dende 
o punto de vista da sustentabilidade; por 
último L´Aixada com Eixida, unha coo-
perativa agroecolóxica que trata de esta-
blecer un diálogo directo entre produción 
e consumo responsable dos alimentos, de 
planificar a produción para un consumo e 
alimentación responsables e representa un 

papel na educación popular do territorio. 
Todas estas experiencias finalizaron cun 
debate conxunto dando diferentes visións 
das experiencias con base nunha reflexión 
sobre a súa historia, os seus puntos débiles 
e fortalezas, así como as súas aspiracións e 
expectativas.

Para finalizar as xornadas, contamos coa 
participación de tres invitadas de diferentes 
partes do mundo que amosaron a súa visión 
e experiencias. Ángeles Santos, muller gan-
deira representante de COAG-Plataforma 
Rural, que nos falaba das súas vivencias 
como muller gandeira en Extremadura. 
Tamén tivemos a sorte de contar con Janai-
na Stronzake, dirixente do MST, Move-
mento dos Traballadores Rurais sen Terra 

de Brasil e profesora de Máster en diferentes 
universidades, que nos achegou á situación 
de Brasil despois do golpe, e falounos sobre 
o traballo educativo da Escola Nacional 
Florestán Fernandes e as escolas de agro-
ecoloxía de América Latina, así como das 
dificultades que enfronta a súa organización 
no actual contexto de criminalización. Por 
último, Marta Rivera, profesora na universi-
dade de Vic, que nos explicou as dificultades 
para abordar os tres eixes dende o ámbito 
da academia, e a importancia da creación 
de procesos e metodoloxías para achegar os 
procesos sociais á universidade.

As xornadas acadaron os obxectivos 
iniciais previstos e foron un espazo moi 
interesante de encontro, de compartir 
experiencias e de estreitar e unificar lazos 
para combater un sistema baseado na 
sobre-explotación do medio, a desigualda-
de de xénero e a destrución de comunidades 
rurais, entre un longo etcétera, debido ao 
sistema capitalista e patriarcal no que nos 
tocou vivir e facer fronte.n
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