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AMANDA BRAGA DE MELO FADIGAS 
“Apropant els estudis de gènere a les qüestions ambientals 

des de la perspectiva de les pescadores artesanals” 
Les serioses conseqüències de la degradació ambiental han 
afectat de forma important a diferents grups de dones, al mateix 
temps que ha estimulat l'emergència del moviment de dones per 
a mobilitzar accions de ciutadania i per a demandar respostes 
governamentals. Aquest context ens porta a la necessitat 

d'observar el tipus d'interacció de les dones amb la natura, el tipus de recursos que elles 
manegen, el coneixement adquirit per elles en la seva experiència amb la natura, com 
els canvis ambientals poden afectar els seus territoris i a elles i, finalment, com elles 
poden respondre a aquests canvis. Per tal d'entendre com les dones es connecten amb 
les qüestions ambientals, us compartiré la meva experiència amb les mariscadores del 
Brasil i de Galicia, així com algunes reflexions sobre els reptes de futur per aquests 
grups de dones davant dels canvis globals. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

FEDERICA RAVERA 

“Canvi climàtic i ecofeminisme: anàlisis a través de les 

experiències de ramaderes i pastores” 
La dimensió de gènere ha rebut molt poca atenció en els estudis 
de canvi climàtic de sistemes pastorals en el Nord Global i la 
literatura especifica a Espanya és escassa. Des d’una mirada que 
s’alimenta de la geografia i la ecologia política feminista, però 
també del feminisme decolonial, aplicada als estudis dels canvis 

ambientals globals i pastoralisme, aquest treball proposa una reflexió a partir d’històries 
de vida de dones pastores i ramaderes arreu al territori de “Ganaderas en red i 
Ramaderes de Catalunya”, però també d’una zona especifica del Pirineu català. En 
particular, les històries reflexionen sobre com les dones viuen i perceben els canvis 
ambientals en els propis cossos, el paper de dona en la nova ruralitat, i les múltiples 
estratègies d’adaptació entre conservació, abandonament i innovació. Tanmateix, 
s’analitzarà a través de les entrevistes el tema de interseccionalitat de diferents 
discriminacions en el món rural actual. Per concloure, voldríem també aportar una 
reflexió sobre alguns conceptes clau d’una investigació feminista que s’han aplicat en 
aquesta recerca situada i activista: reflexivitat, reciprocitat i ètica de les cures, i noves 
metodologies i espais d’expressió d’emocions i cossos per la co-construcció de 
coneixements com a elements transformadors.  


