
Arriba la tardor:
moda i reflexió!

SEXUALITATS TRANSGRESSORESSEXUALITATS TRANSGRESSORES
Dissabte 18 d'octubre al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (c/ S. Pere més Alt, 7 | Barcelona)

En el marc del sistema patriarcal la sexualitat de cada persona està lligada a una identitat de sexe (sóc  
mascle/sóc  femella),  de  gènere  (sóc  femení-na/sóc  masculí-na)  i  d’orientació  del  desig  (sóc  
heterosexual,  homosexual,  bisexual,  polisexual,  asexual,  etc.).  Aquestes  identitats  que conformen la 
nostra “identitat sexual” indefectiblement van unides al cos, a com es veu, a com es mou, a com es 
vesteix, a com se sent i amb qui es relaciona sexualment...
[extret del  díptic]

Flavia Limone Reina | Sexòloga i terapeuta de parella

PROGRAMA:
10,30 h  Inscripcions i benvinguda.

11 h Taula rodona: Deconstruint la sexualitat normativa
Sexualidad femenina vs sexualidad masculina: una trampa peligrosa, Flavia Limone Reina, psicopedagoga, màster en 
psicologia social (especialitzada en gènere), sexòloga i terapeuta de parella.

Tot per amor però sense el plaer, Rosa Sanchis Caudet, professora a l’IES Isabel de Villena de València i impulsora 
del Col·lectiu Baubo de Coeducació Afectiva i Sexual.

Sexualitat i diferència: cap a una pedagogia feminista i lèsbica, Montse Rifà, professora de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i membre del Grup de Lesbianes Feministes.

12,30 h Debat en grups.

14 h Dinar.

15,30 h Resum dels grups.

16 h Taula rodona:  Experimentant la transgressió
Presentació a càrrec de Maria Encarna Sanahuja Yll, professora de Prehistòria de la UAB i membre de la Xarxa 
Feminista i de Ca la Dona.

Irreductibles - Inclasificables. Rompiendo con el paradigma de la heterosexualidad obligatoria desde el movimiento trans, Sandra 
Fernández membre de l’Acera del Frente.

Resistència a la normativitat trans, Miquel Missé, activista de la Guerrilla Travolaka.

18,30 h Debat i cloenda.

*Cal inscriure's a  la secretaria de la Xarxa: 933 026 545 | xarxafem@xarxafeminista.org
organitza: 

Feminismes de la Transició a CatalunyaFeminismes de la Transició a Catalunya  
Dimarts 21 d'octubre a les 19,30 h a Ca la Dona

Un recorregut per les revistes, manifestos, imatges i experiències feministes d'un temps ple d'iniciatives, reivindicacions i desafiaments.

Presentació del llibre i del cd-rom Feminismes de la Transició a Catalunya. Textos i materials, de Conxa 
Llinàs Carmona, a càrrec de Mari Chordà, Mireia Bofill i Betlem Cañizares.

[*hi haurà exemplars per a la venda. El pvp és de 19 euros i per a les sòcies hi ha un descompte del 30%]

Us hi esperem!
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moda i reflexió!

Les claus de l'empoderament de les donesLes claus de l'empoderament de les dones
des de l'espai localdes de l'espai local

Dimecres 29 d’octubre a les 7 de la tarda a Ca la Dona
Us convidem a la trobada amb Pilar Alonzo Zamora de Nicaragua del Centro Xochilt Acalt (que vol dir Flor 
de Canya).

Des de la perspectiva del desenvolupament local, les dones rurals de Malpaisillo presenten un treball integral que 
molt atinadament han nomenat en la seva sistematització de deu anys de treball “La ruta del canvi”, camí que ha 
estat possible a través de l'esforç col·lectiu i reivindicatiu per a canviar la seva situació, superant nusos i potenciant 
les seves capacitats... 

Van aprendre a llegir i escriure, a cuidar el seu cos i les seves maternitats; es van disposar a reivindicar el seu dret 
al plaer, a relacionar-se de manera solidària entre elles, a modificar les seves pautes culturals de les seves relacions 
amb els homes, a enfrontar la violència, la desnutrició i la pobresa.

organitza: Xarxa de Dones per la SalutXarxa de Dones per la Salut

Jornada de reflexió “La relació amb les institucions”Jornada de reflexió “La relació amb les institucions”
Dissabte 8 de novembre a les 10,30 h a Ca la Dona
Aquest és un debat que sempre és present, però que ha pres força davant el projecte de la Ca la Dona de Ripoll 
25, davant la prevenció a què el canvi a aquest nou espai, més gran, pogués suposar que “ens 
institucionalitzessim”.

També, no ho podem obviar, davant el fet que el “govern tripartit” ha suposat per a moltes dones feministes, una 
major col·laboració amb les institucions (o fins i tot treballar-hi). Si hi sumem les, cada vegada més, tècniques 
d'igualtat municipals, regidories de les dones, etc., o la tendència dels governs a establir mecanismes de legitimitat 
a través d'òrgans de participació (quina és la democràcia participativa?) és evident que el debat de la relació amb 
les institucions i l'autonomia de Ca la Dona i els grups necessita que li destinem el seu temps.

Aquests són els materials de treball que trobareu a la web:

1. “Feminismo, nuevos paradigmas y acción gubernamental”, Anna Bosch, dins La política en la red : anuario de  
movimientos sociales. Coordinat per Elena Grau Biosca, Pedro Ibarra Güell, 2005, ISBN 84-7426-894-X , p. 209-219. 
2. Ponència a debat: “Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones”. Ca la Dona. 1er Congrés 
de les Dones de Barcelona, 1999.

3. “Los Consejos de Mujeres en el Estado español”. Fragment de l'estudi La ciudadanía activa de las mujeres. Políticas  
y prácticas, Carolina Egio Artal, 2006.
4. “Consell de Ciutat de Barcelona: rol, organització i línies de futur”. Comissió de planificació estratègica del 
Consell de Ciutat. 2008.

PROGRAMA:
10,30 h Introducció al debat

11 h Treball en grups

13,30 h Plenari: posem en comú les reflexions

...I després... dinem plegades (8 € o la voluntat, que pot ser més, o menys) ...hi haurà mainadera a l'Espai Infantil si 
ens aviseu abans a secretaria...

Fins el dia 8!
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