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Benvolgudes companyes, 

El Laboratorio de Hábitat Social, Participación y 

Género (LAHAS-Urge) com a xarxa interuniversitària 

UB-UNAM forma part del Grup Consolidat 

Multiculturalisme i Gènere de la Universitat de 

Barcelona. En els darrers  tres anys hem participat en 

diversos projectes socials a Mèxic gràcies als recursos 

que ha aportat la Agencia Española de Cooperación  

Internacional y Desarrollo  (AECID). Aquests projectes, 

que impliquen la participació transversal de circuits 

institucionals, acadèmics  i polítics, tenen com objectiu 

canviar l’estatus de les dones.  

Un d’aquests projectes és el disseny del Model Casa de Mujeres en Coyoacán, resultat del treball 

de col·laboració del nostre grup, que recentment –a l’abril del 2013- ha obert les seves portes. 

Aquest equipament públic està localitzat al parc de Copete de la colònia (barri) Pedregal de Santo 

Domingo a la Ciudad de México i el seu objectiu és proporcionar i desenvolupar noves capacitats 

i atenció social a les dones, considerant-les com agents-actores i no només com a receptores 

d’una atenció passiva, per això es prioritzen les línies de treball comunitari, entre les que cal 

ressaltar: les noves tecnologies, l’ús d’eines de representació social, la millora de l’entorn de la 

Casa de las Mujeres, disseny de projectes productius, el desenvolupament de xarxes d’atenció i 

d’auto-aprenentatge.  

El projecte també  contempla la instal·lació d’una biblioteca especialitzada en gènere. Per 

aquest motiu estem realitzant una amplia  campanya de recollida de llibres orientats cap a 

temàtiques de gènere per destinar a la biblioteca de la Casa de la Mujeres. 
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Fem una crida a les companyes feministes per a que donin exemplars  (com a mínim un) de les 

seves obres en castellà  i de llibres que creguin convenients  per a col·laborar en la construcció 

del fons  de la biblioteca de La Casa de las Mujeres. 

La difusió de la campanya de donació i recollida de llibres se realitzarà a través del Grup 

Consolidat de Multiculturalisme i Gènere (UB) i de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones 

i Gènere (iiEDG). 

Es poden deixar els paquets a la consergeria del vestíbul de la Facultat de Geografia i Història de 

la UB, a la secretaria del Departament de Geografia Humana o a la secretaria del Departament 

d’Història Contemporània a nom de Rosa Tello o de Socorro Pérez-Rincón, per a LAHAS–

Biblioteca Casa de las Mujeres.  

El límit d’entrega dels llibres serà el dia 5 de juliol,  a fi de poder-los enviar a Mèxic abans del 

mes d’agost. 

Us agraïm sincerament i de tot cor la participació en aquesta campanya de recollida de llibres. 

 

Signa: LAHAS i Multigen  

 


