
Al maig, jo m'ho faig!

::
Seminari. Urbanisme, arquitectura i feminisme 

Desigualtats, exclusions i alternatives
Dimecres 13 de maig, de 19 a 21 h, a Ca la Dona

Les dones ocupem els espais urbans de les ciutats i hem estat sempre presents en les 
reivindicacions barrials, ja sigui a través de les associacions veïnals o informalment. La 
ciutat, però, és planificada segons paràmetres aliens a la nostra qüotidianeïtat i 
l'arquitectura es desenvolupa més enllà de qui la viu, tot generant exclusions, 
inseguretat, violències, incomoditats.

Us proposem un espai de reflexió en el que ens acompanyaran:

Rosa Tello Robira, coordinadora de la xarxa “Gènere i polítiques de regeneració 
urbana en centres històrics: Catalunya-Mèxic (Programa de Cooperació 
Interuniversitària i Investigació Científica de l'Agència Espanyola de Cooperació i 
Desenvolupament). Professora de la Facultat de Geografia i Història de la UB.

Aquest projecte té per objectiu consolidar una xarxa d'estudi interuniversitària sobre espai públic 
des d'una perpectiva pluridisciplinar que englobi noves mirades com el gènere, que es mantenen 
al marge de l'activitat predominant de l'urbanisme institucional i acadèmic. Desenvolupen el 
concepte d'“urbanisme des de la diferència”, que qüestiona els principis de l'urbanisme 
racionalista, vertical o institucional. Reconeix l'aportació de les petites iniciatives i prioritza la 
flexibilitat ideològica, l'espontaneïtat creativa (d'allò no expert), la transversalitat, el treball en 
equip, el compromis social, etc.

UrGe. www.ub.edu/multigen/donapla/principal.htm

Lourdes García Chavarry, professora de la Llicenciatura d'Urbanisme de la 
Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. El seu treball, “Viure al Centre històric de la 
Ciutat de Mèxic: el que elles volen”, es basa en experiències concretes dels Programes 
de Regeneració Urbana en el Centre Històric (RUCH). Posa en el centre el feminisme i 
la participació de les dones en els processos urbanístics.

M. del Socorro Pérez Rincón Fernández, membre de Multiculturalisme i Gènere 
(Grup d'Investigació Consolidat de la Universitat de Barcelona) i de la Xarxa Veïnal de 
Ciutat Vella. La seva pràctica se centra en la relació desigualtat/gènere, fent una 
mirada crítica a la intervenció urbana en els barris degradats.

L'urbanisme com a pràctica de control, inscriu unes representacions de ciutat i rebutja unes 
altres. Existeixen, però, pràctiques socials que subverteixen els actes imposats pel discurs urbà 
dominant i que utilitzen la imaginació per a inscriure les seves pròpies narratives de ciutat. Els  
plans de rehabilitació urbana sovint no tenen presents les pràctiques autogestives en els barris,  
com són les pràctiques quotidianes de les dones en els espais públics que usem i resignifiquem, 
amb el resultat de  l'expulsió dels grups vulnerables, on les més afectades som les dones.

Emilia Llorca, presidenta de l'AVV l'Òstia (Barceloneta), col·lectiu que encapçala les 
protestes contra l'especulació al barri. 

Sandra Bestraten Castells, arquitecta i responsable de les assignatures Habitatge i 
Cooperació i Tecnologies de baix cost (Càtedra UNESCO de sostenibilitat) a l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de Barcelona. 

L'assignatura busca el vincle entre l’arquitectura i la seva dimensió social, incorporant els criteris  
de sostenibilitat i accessibilitat, implicació en projecte de desenvolupament humà i formació en els 
processos participatius a l’arquitectura. Aquests criteris es traslladen a projectes com la 
rehabilitació de la futura seu de Ca la Dona, al carrer Ripoll 25.

::

Pàgina 1 de 3
c/ Casp, 38, principal | 08010 Barcelona | telf. 934 127 161 | fax 934 123 996
Telèfon dels grups 934 127 701 | www.caladona.org | caladona@caladona.org



Al maig, jo m'ho faig!

:: :::: ::
Sexualitats en primera persona, femení, singularSexualitats en primera persona, femení, singular

9 i 23 de maig
Amb aquests tallers responem a la proposta sorgida d'algunes dones el dia de la 
jornada sobre sexualitats transgressores: reflexionar sobre la pròpia sexualitat 
compartint experiències amb altres dones.

Us proposem dues trobades amb temàtiques relacionades: Jo i el meu cos i Jo i els 
meus companys o les meves companyes sexuals. En funció dels resultats, en podríem 
fer d’altres posteriorment.

Cadascuna de les sessions durarà aproximadament 3 hores. El taller serà no directiu, 
és a dir, estarà enfocat com a grup de reflexió, coordinat per Flavia Limone Reina, 
psicòloga social, sexòloga i terapeuta de parelles.

En cada ocasió les preguntes i temes per a compartir seran proposats per les 
participants de manera anònima i sean escollits consensualment (és molt probable que 
no poguem arribar a parlar de totes les qüestions que voldríem…).

La coordinadora mirarà de tenir a mà cançons, fragments de pel·lícules, textos, etc., 
que puguin servir per estimular la nostra reflexió, divertir-nos i aprofundir en els 
temes.

El primer taller, Jo i el meu cos, es farà el dia 9 de maig
El segon, Jo i les meves companyes i/o companys sexuals serà el 23 de maig.
Ambdós a les 10:30 a Ca la Dona.

Tant per a assistir a un sol taller com a tots dos, agrïrem que feu inscripció prèvia 
per tal de poder preveure l’assistència. Podeu fer-ho enviant un correu electrònic a 
xarxafem@xarxafeminista.org, o bé trucant al 933 026 545 (si no ens hi trobeu, 
deixeu-nos un missatge al contestador!).

Xarxa Feminista.

:: :: ::
Trobada de veus amb les Veus de VenusTrobada de veus amb les Veus de Venus

16 de maig16 de maig
Benvolgudes sòcies, amigues, espectadores, seguidores...

Us volem novament convidar a:

• Participar en un taller amb nosaltres i aprendre unes cançonetes senzilles per a 
cantar-les a la tarda també amb nosaltres. Serà un taller obert a totes les dones 
que vulguin cantar.

El matí del dissabte dia 16 de 12 a 14 h a La Cuina de la Bonnemaison (c/ S. Pere 
més Alt, 7 | Barcelona)

• Acompanyar-nos en el concert on cantarem unes quantes de les nostres 
cançons.

La tarda del dissabte 16 a partir de les 19,30 h a La Cuina de la Bonnemaison.

Us hi esperem! Acompanyeu-nos!
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Al maig, jo m'ho faig!

:: :::: ::
Dia Internacional d'InternetDia Internacional d'Internet
taller d'eines informàtiquestaller d'eines informàtiques

20 de maig a les 19 hores20 de maig a les 19 hores

El 17 de maig se celebra el Dia Internacional d'Internet i a Ca la Dona no ens volem 
estar de celebrar-ho amb totes vosaltres. 
Aquesta vegada, farem un taller didàctic sobre l'edició d'etiquetes (no saps de què 
parlem i en vols  saber més? Vine!) i un altre de més lúdic confeccionant una fotografia 
amb tot de fotos més reduïdes que ens podeu enviar des d'ara mateix.
El que surti del taller servirà per penjar-ho a la xarxa virtual el dia 17!

No t'ho pots perdre!

:: :: :::: :: ::

Pròleg – Llibreria de les DonesPròleg – Llibreria de les Dones

Al calendari dels 20 de Ca la Dona vam deixar una cel·la lliure [què més? | qui més?] 
per a què cada dona la pogués omplir al seu gust. Nosaltres, avui, volem dedicar-la a 
Pròleg, que durant 18 anys ens ha acompanyat en la lluita feminista; avui, també, les 
companyes i amigues de Pròleg necessiten el nostre suport i solidaritat més que mai.

A la seva web [www.llibreriaproleg.com] trobareu la carta que van enviar per explicar 
la seva actual situació: se'ls acaba el lloguer del local i encara no n'han trobat un de 
nou, així mateix, a l'Àngels li ha arribat el moment i el desig de jubilar-se. Ens 
agradaria contrinuir a la difusió de la seva carta destacant de quina manera podem 
mostrar la nostra solidaritat, amb uns gestos ben senzills i, esperem, molt efectius:

1. Difonent la informació. Explica-ho a qui consideris: Quantes més siguem 
pensant-hi, més energia per trobar solucions per trobar un local preciós i assequible, 
mai se sap qui coneix a qui, si algú té un local disponible, hereves interessades..., noves 
formes de finançament per no haver de passar pels espinosos crèdits bancaris...

2. Ajudant-nos, quan arribi el moment del trasllat cap al juny o el juliol. Obrim 
llista pel què puguis oferir.

3. Com sempre heu fet ... recordant de comprar a Pròleg, de la forma 
tradicional o en la modalitat mensual de clienta de compte. Ara seria un bon 
moment per ampliar aquest sistema que dóna suport al projecte. Us proposem, ja 
sigueu clientes habituals o esporàdiques, considerar aquesta possibilitat. Potser moltes 
no la coneixeu. Per nosaltres ha estat una forma de finançament molt important, que 
ha ajudat a mantenir les portes obertes durant aquests anys. A totes les que ja el feu 
servir, us volem agrair la confiança i fidelitat.

:: :: :::: :: ::
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