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15 NOVEMBRE  
 

MUJERES PALANTE TEJIENDO REDES DE APOYO ENTRE 

MUJERES MIGRADAS  

Beatriz Cantero (Mujeres Palante; Universitat de Barcelona) 

 

 

 

 

29 NOVEMBRE  
 

L'IMPACTE DE LA GUERRA CONTRA LES DROGUES EN LES 

DONES I PERSONES DE GÈNERE NO-BINARI.  

METZINERES, UNA RESPOSTA DES DEL FEMINISME 

INTERSECCIONAL.  

Aura Roig Forteza (Metzineres) 

 

 
 

 



MUJERES PALANTE TEJIENDO REDES DE APOYO ENTRE 

MUJERES MIGRADAS  

Beatriz Cantero (Mujeres Palante)  

RESUM: Explicar l’experiència de l’associació Mujeres Palante que des 

del 2007 treballa des de la perspectiva feminista i antiracista per construir 

un lloc de trobada per dones migrades.  

CV BEATRIZ CANTERO: Activista feminista i antiracista. Doctora en 

Didàctica de la Ciència, Professora associada de la Universitat Autònoma 

i de la Universitat de Barcelona, i Vicepresidenta de Mujeres Palante. 

Treballa especialment temes de prevenció de violències de gènere i 

denuncia de la política racista institucional. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

L'IMPACTE DE LA GUERRA CONTRA LES DROGUES EN LES 

DONES I PERSONES DE GÈNERE NO-BINARI.  

METZINERES, UNA RESPOSTA DES DEL FEMINISME 

INTERSECCIONAL.  

Aura Roig Forteza (Metzineres) 

RESUM Les dones i persones de gènere no binari que usen drogues 

sobrevivint múltiples violències i situacions de vulnerabilitat, difícilment 

entren o s’adhereixen a les xarxes d’atenció sociosanitària. Sovint són 

excloses de serveis especialitzats tant en drogues com en violències 

masclistes. La manca d’alternatives òptimes, barreres d’accés i buits 

institucionals agreugen mecanismes de control, desigualtats, injustícia 

social i exclusió. Prejudici, estigma i discriminació deriven en una 

vulneració sistemàtica dels seus drets. Metzineres és la primera 

cooperativa sense ànim de lucre adreçada a desplegar Entorns d’Aixopluc, 

exclusius per donxs, que integrin l’espectre complet de reducció de danys. 

Amb abasts holístics i individualitzats escaients a les particularitats de 

cadascuna, ofereix propostes flexibles, d’entrada directa i immediata, 

segons les seves expectatives, inquietuds, curiositats, interessos i 

necessitats. Un model d’intervenció innovador i agosarat 

basat en drets humans i transversalitat de gènere, sostingut per estratègies 

comunitàries I de l’economia social i solidària que proven ser fiables, 

pragmàtiques, costo-efectives, on tota donx és protagonista. 
 

CV AURA ROIG FORTEZA: Antropòloga amb un Màster en 

Criminologia i Sociologia Juridico Penal.. Actualment és directora 

fundadora de Metzineres i assessora tècnica internacional en polítiques 

de drogues, reducció de danys i perspectiva de gènere. Els últims 18 anys 

els ha combinat recerca amb el disseny, implementació, monitoratge i 

avaluació de politiques de drogues i  serveis a Espanya, Canadà, 

Colòmbia i Costa Rica. Fa tres anys torna a Barcelona on fa el primer 

estudi sobre dones que s'injecten drogues a Catalunya, del que sorgeix la 

XADUD. Xarxa de Dones que Usen Drogues. L'any següent posa en 

marxa Metzineres. Entorns d'Aixopluc per dones que Usen Drogues 

sobrevivint violències. 



 


