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Explorant els límits de l’emancipació educativa des de la teoria interseccional.
Sol·licitant: Alba Castellsagué Bonada
Estudis: Doctorat en Antropologia Social i Cultural de la UAB
Localització: Nepal i Brasil
Import concedit: 1.800 €
Descripció: Aquest projecte vol contribuir a repensar l’escola com a institució universalment
emancipadora, aproximant-se als debats sobre els drets de les dones en contextos postcolonials. A través d’una investigació antropològica de base etnogràfica es proposa
continuar un estudi de cas iniciat el 2012 al Nepal (escola rural, Himalaya) i planteja una
rèplica al Brasil (escoles itinerants, Moviment dels Treballadors Sense Terra), aportant
evidències etnogràfiques de l’impacte de l’escolarització en els règims locals de gènere que
obren possibilitats de comparació transcultural en el camp de l’educació, el gènere i el
desenvolupament des d’una perspectiva interseccional.

Ejatlas in the Western Himalayas; Mapping Environmental and Water Justice
Struggles and Resistances
Sol·licitant: Daniela Del Bene
Estudis: Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals
Localització: Índia
Import concedit: 817,97 €
Descripció: The project aims to create a map of relevant environmental conflicts and
resistance actions in the Western Himalayan state of Himachal Pradesh in Northen India.
The map will be part of the EJatlas, the Global Atlas of Environmental Justice created under
the EJOLT project, and serve as a tool for dissemination and analysis of the major
ecological conflicts and the arguments of the local environmental justice organization. The
inventory will be compiled in collaboration with the environmental justice organization
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Himdhara - Environment Research and Action Collective and enriched with photographic
materials and short videoclips produced on the spot and GIS data.

Investigación y Acción Participativa: Experiencias de violencia simbólica hacia
mujeres jóvenes en los espacios públicos de Montevideo.
Sol·licitants: David Urra Grimal i Carla Gavaldà Castet
Estudis: Màster en Investigación e Intervención Psicosocial
Localització: Uruguai
Import concedit: 2.195,98 €
Descripció: Ante la actual problemática de violencia simbólica hacia las mujeres jóvenes en
los espacios públicos de la ciudad de Montevideo, este proyecto plantea una primera fase
de diagnóstico participativo sobre la vivencia de violencia simbólica hacia las mujeres entre
18 y 30 años en los espacios públicos de la ciudad de Montevideo (Uruguay). La
información recabada en este proceso participativo posibilitará una posterior fase de
intervención comunitaria en la que se generen espacios de reflexión, redes sociales
ciudadanas y herramientas para tratar la posible problemática detectada y construir de
modo conjunto estrategias alternativas para afrontar dicha situación.

Suport a la gestió col·laborativa de la pesca a la Reserva de la Biosfera de La
Encrucijada: eines per millorar-ne la sostenibilitat social i ecològica.
Sol·licitant: Laia d’Armengol i Catà
Estudis: Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals
Localització: Mèxic
Import concedit: 1.800 €
Descripció: La Direcció de la Reserva de la Biosfera de La Encrucijada ha apostat per
gestionar els recursos pesquers de forma col·laborativa entre els diferents grups d’actors
implicats, incloent les comunitats pesqueres locals. Aquesta forma de gestió (co-gestió) és
potencialment més eficaç ecològicament i més integradora socialment. El projecte vol
estudiar si s’estan assolint els objectius ecològics i socials, i donar eines per a la serva
millora a partir d’una recerca participativa a la zona. Aquest projecte s’emmarca dins de la
consecució del títol de doctorat de la sol·licitant i té com a una de les línies principals
l’enfortiment de relacions amb entitats acadèmiques i organitzacions comunitàries de
Mèxic.
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Impactes del desenvolupament en dones indígenes de la Sierra Central (Equador)
Sol·licitant: María Teresa Marín Salamero
Estudis: Doctorat Antropologia
Localització: Equador
Import concedit: 1.300 €
Descripció: El coneixement previ de les comunitats de Toacazo i Quisapincha és el punt de
partida per a retornar a ambdues parròquies i analitzar, mitjançant tallers de grup i
entrevistes a dones indígenes, la memòria que es conserva sobre els projectes de
desenvolupament i valorar els seus impactes en les seves vides quotidianes. Aquesta acció
s'emmarca en una recerca sobre els impactes dels projectes a les dues zones (amb
especial èmfasi en les relacions de gènere i ètniques), i es torna rellevant en el context
actual, a on la cooperació internacional i el moviment indígena equatorià es troben
fortament qüestionats pel govern de Rafael Correa.

