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E n els últims anys, hem assistit a un auge del movi·
ment feminista, que també ha significat una diver·

sificació del repertori reivindicatiu. En aquest sentit, és 
fonamental reconèixer el treball d’economistes femi·
nistes com ara Amaia Pérez Orozco, Cristina Carrasco, 
Sandra Ezquerra o Astrid Agenjo, que, sense simplifi·
car el contingut teòric, han situat les reivindicacions 
de l’economia feminista com a punt imprescindible de 
l’agenda del moviment. 

Aquestes autores no sols han contribuït a popula·
ritzar conceptes i teories, sinó que ens han permès sen·
tir·nos còmodes parlant d’una cosa de què moltes ens 
sentíem alienes, com és l’economia, fent visible que va 
més enllà de l’Ibex·35. Aquesta proximitat de la teoria 
de l’economia feminista ha confluït, a més, amb pro·
postes concretes de companyes com Sindillar, Dones 

Migrants Diverses o les Kellys, que ens parlen d’econo·
mia feminista encarnada i travessada pel racisme i el 
sistema colonial.

DEL DISCURS A LA PRAXI

El moviment feminista ha permeabilitzat diferents 
esferes i àmbits, entre els quals l’ecosistema de l’eco·
nomia social i solidària, fent que cada dia siguin més 
habituals els discursos feministes que tracten d’incor·
porar les cures dins de les pràctiques organitzatives de 
les entitats o que denuncien les violències masclistes 
dins de l’economia social. Així, proliferen eines com 
els protocols contra l’assetjament i les mesures de 
flexibilitat i conciliació, i tothom fa seva la consigna 
«posar la vida al centre». Malgrat això, i reconeixent 

ESTRUCTURES I 
INFRAESTRUCTURES 

FEMINISTES PER 
TRANSFORMAR 

L’ECONOMIA

L’economia feminista està cada vegada més present en el marc de l’economia social 
i solidària, però, per condicionar les agendes, necessita recursos, eines i espais de 
coordinació col·lectiva. La Insòlita, entre altres iniciatives, és un exemple d’aquesta 

voluntat d’esdevenir un actor de canvi amb capacitat d’incidència política.
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els esforços que s’han fet, encara hi ha actituds mas·
clistes, rols de poder acaparats per homes, poc reconei·
xement a l’especificitat de les entitats que treballem 
des d’un paradigma feminista i una aproximació a les 
cures que sovint perpetua un model de família nuclear 
heteronormatiu. 

Encara que hi hagi una certa crítica al producti·
visme, en la pràctica reproduïm les lògiques capitalistes 
de productivitat, amb una economia social molt exigent 
en termes de visibilitat i participació, en què no et pots 
permetre no ser·hi, perquè si no senzillament desapa·
reixes. També els espais de participació i incidència 
política són, tant per horaris com per càrrega i dedica·
ció, incompatibles amb els temps de vida, i la majoria 
de les vegades estan més orientats als resultats que als 
processos, l’intercanvi i els aprenentatges col·lectius. 

En massa ocasions, l’economia feminista es con·
verteix en una qüestió discursiva, una mena de sufix de 
l’economia social i solidària, sense ser conscients que, 
per a moltes, el feminisme i l’economia feminista és 

una cosa que ens remou les entranyes diàriament i que 
exigeix canvis profunds en les pràctiques quotidianes. 
Emmarcar el feminisme com una qüestió identitària, 
doncs, fa que ens oblidem de la materialitat i que no 
es generin les condicions que possibilitin una transició 
feminista de l’economia social i solidària. 

CONFLUÈNCIA D’INTERESSOS

Per no quedar·nos en qüestions superficials, és impor·
tant aplicar una mirada més complexa, analitzar quina 
economia feminista volem en l’economia social i pen·
sar estratègies per fer·ho. 

Marie Molyneux assenyalava la importància de 
diferenciar entre interessos de gènere estratègics i inte-
ressos de gènere pràctics. Els interessos estratègics serien 
aquells que es deriven de l’anàlisi de la subordinació 
de les dones i que tenen com a objectiu construir una 
alternativa més igualitària. Els interessos pràctics, per 
la seva banda, són aquells que responen a una necessi·
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tat immediata i que no cal que estiguin relacionats amb 
un objectiu estratègic. Serien, per exemple, els aspec·
tes quotidians vinculats a la divisió sexual del treball. 

La conceptualització de Molyneux pot transferir·se 
a l’àmbit de l’economia feminista, combinant els 
interessos pràctics, que són necessitats que hem de 
resoldre de manera immediata, amb els interessos 
estratègics a llarg termini, que tenen la capacitat de 
transformar des de l’arrel. 

Aquesta dualitat d’interessos és present, per exem·
ple, quan les dones de l’economia social visualitzem les 
qüestions relatives a les cures o a l’estat emocional de les 
persones o quan ens responsabilitzem de l’elaboració i 
posada en marxa de protocols contra les violències mas·
clistes. En aquests estadis, és evident que milloren la 
nostra quotidianitat en les entitats de l’economia social, 
però, al mateix temps, poden tenir un efecte negatiu si 
s’interpreten com una perpetuació del nostre rol de cui·
dadores o continuem fent·nos càrrec de les violències 
que vivim, sense una perspectiva de transformació. Al 
costat oposat, els interessos estratègics, amb una voca·
ció de transformar a llarg termini, no caurien en aquesta 
mena d’incoherències, però, en canvi, tindrien resultats 
limitats en el dia a dia de les dones, tenint en compte que 
hi ha moltes coses que necessitem canviar ja.

ENTRE EL FONS I LA FORMA

L’economia feminista requereix unes condicions 
materials i immaterials que li donin contingut i forma, 
capaces de transformar realment l’economia i fer que 
els canvis perdurin al mateix temps que es treballen els 
interessos pràctics i els estratègics. Un doble objectiu 
pel qual és necessari entreteixir diferents estructures 
i infraestructures feministes que possibilitin aquesta 
transició i es donin suport en diferents àmbits. Aquí, 
és important diferenciar entre estructura i infraestruc·
tura per aconseguir més profunditat en les transforma·
cions. D’una banda, les estructures feministes serien la 
forma, materialitzada en nodes, xarxes o agrupacions 
que treballen de manera coordinada i constant per 
incorporar les reivindicacions feministes i, de l’altra, 
les infraestructures feministes serien la diversitat de 
suports, concretats en elements, dotacions, marcs 
normatius, espais o recursos que possibiliten les con·
dicions per a la transformació.

Si pensem en les pràctiques feministes actuals dins 
de l’economia social i solidària, veiem que hi ha un con·
glomerat d’estructures i infraestructures. Pel que fa a 
l’estructura, hi ha diferents grups i comissions que tre·
ballen de manera coordinada. És el cas de la Comissió 
Feminista de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalu·
nya (XES), les comissions territorials i l’estatal de REAS, 
la Comissió Feminista de Coop57 o l’Eix Feminista de 

la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
(FCTC), entre d’altres; uns espais que promouen la 
reflexió, construeixen definicions comunes i elaboren 
materials que incorporen una mirada feminista. 

Quant a les infraestructures generades, podem des·
tacar els protocols elaborats per la XES o Lafede.cat, o 
la campanya Prescrivim Cura Digna, que, coordinada 
per Coòpolis i amb la participació de Més que Cures, 
Intered, La Inversa, Espai Ambiental i el Pla Comu·
nitari Sagrada Família, impulsa accions adreçades a 
valorar el treball de la llar i les cures.

UNA EINA COL·LECTIVA

A partir de compartir malestars i generar aliances i 
estratègies de suport mutu i reivindicació política, fa 
dos anys va sorgir La Insòlita, la Xarxa de Cooperatives 
Feministes de Barcelona, formada per Nus, Candela, La 
Raposa, la Cooperativa de Tècniques, Coeducacció i el 
Col·lectiu Punt 6.

A les qui hi estem involucrades, crear eines com La 
Insòlita ens permet ser més fortes, treballar juntes i amb 
un objectiu comú, conscients que fer·ho és bàsic per 
transformar l’economia. I això vol dir, per exemple, can·
viar la llei d’igualtat estatal, que exigeix que en certes 
contractacions els equips siguin paritaris, penalitza les 
entitats conformades només per dones i no té en compte 
la feminització de la pobresa ni els biaixos de gènere al 
mercat laboral. També amb aquestes infraestructures 
de treball col·lectiu podem pressionar les administra·
cions públiques perquè introdueixin clàusules socials i 
feministes en la contractació, a més de repensar eines 
de finançament feminista que no penalitzin les dones o 
de promoure permisos laborals per a la provisió de les 
cures des d’una dimensió comunitària no familiarista.

Com bé diu Amaia Pérez Orozco, tota aposta política 
ha de tenir una manera de ser anomenada i transmesa 
i tot el que és conegut ha de suposar una intervenció 
política. És a dir: per poder actuar sobre el món neces·
sitem pensar·lo, la qual cosa demana conèixer i anome·
nar les coses i, al mateix temps, crear categories i relats 
que permetin una ruptura amb l’hegemonia discursiva 
que imposa un únic món possible i una sola manera de 
llegir·lo. No es tracta, doncs, de conèixer, en el sentit de 
descobrir, petits pedaços acumulables d’una realitat 
que és aquí fora i és immutable. Volem conèixer des 
de la convicció que, a mesura que anomenem la vida 
des d’altres llocs, podem construir altres mons i altres 
maneres de viure·hi. Queda molt per avançar, però 
només caminant juntes, sistematitzant aprenentatges 
i recursos des de les pràctiques quotidianes i també 
sent constants, respectant a la vegada els temps de 
vida, podrem contribuir a una transformació feminista 
de l’economia.—
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