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Podrem comptar amb la presència de v
moviment, la seva experiència i 
que sens dubte ens captivaran. 
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ència de vàries dones iaiaflauta que vindran a parlar
ència i participació, el seu paper com a dones.... i moltes coses m

ens captivaran.  
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que vindran a parlar-nos sobre el 
, el seu paper com a dones.... i moltes coses més 

eerreemm!!!! !!   

Gener 2013 



 

 
El moviment iai@flautes va sorgir al context del 15M 
esperit, es tracta d
persones d
l’acció. 
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En el següent enllaç podr às trobar l
cossos insubmissos”: 
 
http://www.xarxafeminista.org/wp -
 
 
 

 

 
 

El moviment iai@flautes va sorgir al context del 15M 
esperit, es tracta d’un col·lectiu emergent a Catalunya format per 
persones d’entre 60 i 80 anys, que han decidit organitzar

ó.  
 
 
Per conèixer més sobre aquest moviment visita la se
pàgina web: http://www.iaioflautas.org/

a  eessttàà  aaqquuíí  eell   TTeerraannyyiinnaa  33......  

Donar continuïtat a la col·lecció Teranyina amb els materials 
generats al voltant de l’Escola feminista d’Estiu 2011 ens omple 
d’il·lusió perquè significa que hem tingut la capacitat de 
sustentar els dos projectes, el de l’escola i el de la col·lecció. 
Això ha estat possible gràcies a la participació i l
moltes dones que ens han animat a fer-ho, cadascuna a la seva 
manera i segons les seves possibilitats: amb el seu suport 
econòmic, la seva presència, la seva interlocució, el seu 
activisme, el seu silenci o la seva aportació teòrica.
 
 
Malgrat les dificultats econòmiques i els obstacles que hem 
hagut d’anar saltant, finalment veu la llum aquest tercer
amb el recull d’articles i ressenyes sobre l’heteronormativitat, 
racismes i la construcció d’alternatives al capitalisme patriarcal 
temes que van centrar els debats de l’EFE 2011.

às trobar l ’edició digital del Teranyina 3 “

-content/uploads/2013/01/TERANYINA_3_Edici%C3%B3_Digita l.pdf
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El moviment iai@flautes va sorgir al context del 15M compartint el seu 
un col·lectiu emergent a Catalunya format per 

entre 60 i 80 anys, que han decidit organitzar-se i passar a 

és sobre aquest moviment visita la seva 
http://www.iaioflautas.org/ 

Donar continuïtat a la col·lecció Teranyina amb els materials 
generats al voltant de l’Escola feminista d’Estiu 2011 ens omple 

tingut la capacitat de 
sustentar els dos projectes, el de l’escola i el de la col·lecció. 
Això ha estat possible gràcies a la participació i la contribució de 

ho, cadascuna a la seva 
tats: amb el seu suport 

econòmic, la seva presència, la seva interlocució, el seu 
activisme, el seu silenci o la seva aportació teòrica. 

Malgrat les dificultats econòmiques i els obstacles que hem 
hagut d’anar saltant, finalment veu la llum aquest tercer número 
amb el recull d’articles i ressenyes sobre l’heteronormativitat, els 

i la construcció d’alternatives al capitalisme patriarcal 
temes que van centrar els debats de l’EFE 2011. 

“ Utopies Feministes, 

content/uploads/2013/01/TERANYINA_3_Edici%C3%B3_Digita l.pdf  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com ja sabeu des de fa tres anys 
organitzem l’Escola Feminista d
per tal de debatre, reflexionar i decidir conjuntament els temes que es tractaran a l’EFE, així 
com per definir altres qüestions organitzatives
 
Aquesta és una comissió oberta a totes aquelles dones que vulguin participar, ja sigui assistint 
a les reunions periòdiques d'organització, col·laborant
en tasques de suport o enviant per correu el
xarxafem@xarxafeminista.org
 
 
¡Us convidem a totes a participar i compartir!
 
 
 

 
 
 

SSooll iiddaarr ii ttaatt   

  

DIJOUS 31 de gener  a les 18.30
SOLIDARITAT AMB EL PROC

CCrr iiddaa  EEFFEE  22001133  

s anys la Xarxa Feminista, Ca la Dona i Activistes 
organitzem l’Escola Feminista d’Estiu. Per a la seva preparació, cada any es crea una comissió 
per tal de debatre, reflexionar i decidir conjuntament els temes que es tractaran a l’EFE, així 

altres qüestions organitzatives de l’escola.  

Aquesta és una comissió oberta a totes aquelles dones que vulguin participar, ja sigui assistint 
a les reunions periòdiques d'organització, col·laborant en el procés preparatori o durant l'Escola 
en tasques de suport o enviant per correu electrònic les vostres propostes
xarxafem@xarxafeminista.org 

¡Us convidem a totes a participar i compartir! 

tt   aammbb  eell   pprrooccééss  ddee  ppaauu  aa  CCoollòò

 

a les 18.30h  DXD us convoca  LA PLAÇA SANT J
SOLIDARITAT AMB EL PROC ÉS DE PAU A COLOMBIA!!!
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Activistes Independents 
la seva preparació, cada any es crea una comissió 

per tal de debatre, reflexionar i decidir conjuntament els temes que es tractaran a l’EFE, així 

Aquesta és una comissió oberta a totes aquelles dones que vulguin participar, ja sigui assistint 
en el procés preparatori o durant l'Escola 

ectrònic les vostres propostes 

òòmmbbiiaa  

 

LA PLAÇA SANT J AUME EN 
S DE PAU A COLOMBIA!!! ! 



 

http://www.rutapacifica.org.co/descargas/agendasdepaz/documentoincidenciaagpaz.pdf

LA PAU SENSE LES DONES NO VA!!!!
suma a la crida internacional de Mujeres per la paz, que ens ha fet arribar la Ruta 
pacifica de Mujeres. hem fet arribar aquesta carta a les taules de negociació perquè la 
veu de les dones compti. 

És hora d’aturar la guerra!!!!

US ESPEREM A TOTES I TOTS

Ens comprometem amb elles

Denunciar el militarisme i les diverses formes de fonamentalisme 
i legitimen la violència i la vulneració dels drets de les dones

Enfortir  Dones per la Pau, construir una agenda en comú i dissenyar mecanismes 
efectius i democràtics per a la comunicació i presa de decisions

Exigir als mitjans de comunicació transparència en la informació sobre el procés de 
diàleg. 

Contribuir a posicionar les veus de les dones com subjectes polítiques i exercitadores 
de drets a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició

Exigir el compliment de les responsabilitats de l'Estat colombi

Mantenir la mobilització permanent a favor dels diàlegs i la pau.

 
 

 

 
 
 

  DDoonnaattggee  ffeemm

 

2 DE FEBRER DE 2013 A CA LA DONA Ripoll 25 a les 11  del 

  
La Consol ens va deixar el 9 de desembre passat. Entre totes
volem recordar
compartir amb ella perquè la seva vida i el seu record formi part per 
sempre de la vida de totes.... Passarem imatges, llegirem textos,
brindarem... 

w.rutapacifica.org.co/descargas/agendasdepaz/documentoincidenciaagpaz.pdf

LA PAU SENSE LES DONES NO VA!!!! la xarxa Internacional de Dones de negre es 
suma a la crida internacional de Mujeres per la paz, que ens ha fet arribar la Ruta 

em fet arribar aquesta carta a les taules de negociació perquè la 

la guerra!!!! 

US ESPEREM A TOTES I TOTS  A LA PLAÇA!!

Ens comprometem amb elles: 

Denunciar el militarisme i les diverses formes de fonamentalisme religiós que alimenten 
i legitimen la violència i la vulneració dels drets de les dones. 

Dones per la Pau, construir una agenda en comú i dissenyar mecanismes 
efectius i democràtics per a la comunicació i presa de decisions. 

comunicació transparència en la informació sobre el procés de 

Contribuir a posicionar les veus de les dones com subjectes polítiques i exercitadores 
de drets a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició

Exigir el compliment de les responsabilitats de l'Estat colombià 

Mantenir la mobilització permanent a favor dels diàlegs i la pau. 

mmiinniissttaa  aa  llaa  CCoonnssooll   CCaassaallss  GG

 
 

DONATGE  FEMINISTA A LA CONSOL CASALS GENOVER 
(1949-2012)  

2 DE FEBRER DE 2013 A CA LA DONA Ripoll 25 a les 11  del 
matí 

La Consol ens va deixar el 9 de desembre passat. Entre totes
volem recordar-la, compartir els moments que cadascuna vam 
compartir amb ella perquè la seva vida i el seu record formi part per 
sempre de la vida de totes.... Passarem imatges, llegirem textos,
brindarem...  
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w.rutapacifica.org.co/descargas/agendasdepaz/documentoincidenciaagpaz.pdf 

la xarxa Internacional de Dones de negre es 
suma a la crida internacional de Mujeres per la paz, que ens ha fet arribar la Ruta 

em fet arribar aquesta carta a les taules de negociació perquè la 

A LA PLAÇA!!  

religiós que alimenten 

Dones per la Pau, construir una agenda en comú i dissenyar mecanismes 

comunicació transparència en la informació sobre el procés de 

Contribuir a posicionar les veus de les dones com subjectes polítiques i exercitadores 
de drets a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició. 

GGeennoovveerr   

FEMINISTA A LA CONSOL CASALS GENOVER 

2 DE FEBRER DE 2013 A CA LA DONA Ripoll 25 a les 11  del 

La Consol ens va deixar el 9 de desembre passat. Entre totes  
la, compartir els moments que cadascuna vam 

compartir amb ella perquè la seva vida i el seu record formi part per 
sempre de la vida de totes.... Passarem imatges, llegirem textos, 



 

  
Si ens volem enviar fotos digitalitzades de totes les èpoques i activismes ens les envieu abans 
del dia 27 de gener.. Posarem també un mural on podeu deixar i penjar fotos seves o poemes o 
records...També si sabeu alguna música que li agra
  
Totes les que vulgueu preparar alguna cosa ens aviseu per preparar l’acte. 
Convidarem també al seus germans i al seu company. I amics més propers.
  
“Sempre ens continuaràs acompanyant a cada pancarta, a cada manifestació
per la que conjuntament hem treballat”
 
donesxdones@gmail.com 

   

 

 
           

 

CCaallaallaa  --

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queridas amigas y amigos: 
  
¡SI TODAVÍA NO HAS RESERVADO TU PLAZA PARA LA PRÓXIMA JORNADA SOLIDARIA 
ENTRE MUJERES DE CALALA, DATE PRISA!!!
invitad@s a participar! 
 
CUÁNDO: Sábado 2 de febrero, de 16:00 a 19:30h
DÓNDE: en el Centro de Bienestar Barcelona Well Woman Center
 
El dinero recaudado se destina a dar apoyo a grupos de mujeres en Centroamérica y en el 
Estado español, que trabajan día a día contra las violencias de gé
mujeres y la paz. Conocer más sobre CALALA
 
En esta Jornada podremos disfrutar de un taller de 
Monsalve , quien te ofrecerá la posibilidad de encontrar el movimiento en tu cuerpo a través
ritmos africanos  y caribeños. 

Si ens volem enviar fotos digitalitzades de totes les èpoques i activismes ens les envieu abans 
del dia 27 de gener.. Posarem també un mural on podeu deixar i penjar fotos seves o poemes o 
records...També si sabeu alguna música que li agradi ens ho dieu o la porteu....

Totes les que vulgueu preparar alguna cosa ens aviseu per preparar l’acte. 
Convidarem també al seus germans i al seu company. I amics més propers.

“Sempre ens continuaràs acompanyant a cada pancarta, a cada manifestació
per la que conjuntament hem treballat” 

-  JJoorrnnaaddaa  SSooll iiddààrr iiaa  eennttrree  DDoonn

¡SI TODAVÍA NO HAS RESERVADO TU PLAZA PARA LA PRÓXIMA JORNADA SOLIDARIA 
ENTRE MUJERES DE CALALA, DATE PRISA!!!  ¡Mujeres y hombres solidari@s, estáis tod@s 

CUÁNDO: Sábado 2 de febrero, de 16:00 a 19:30h  
Centro de Bienestar Barcelona Well Woman Center , en C/Casp, 80 1º3ª

El dinero recaudado se destina a dar apoyo a grupos de mujeres en Centroamérica y en el 
Estado español, que trabajan día a día contra las violencias de género, por los derechos de las 

Conocer más sobre CALALA. 

En esta Jornada podremos disfrutar de un taller de Danza Afrocaribeña
, quien te ofrecerá la posibilidad de encontrar el movimiento en tu cuerpo a través

y caribeños.  
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Si ens volem enviar fotos digitalitzades de totes les èpoques i activismes ens les envieu abans 
del dia 27 de gener.. Posarem també un mural on podeu deixar i penjar fotos seves o poemes o 

di ens ho dieu o la porteu.... 

Totes les que vulgueu preparar alguna cosa ens aviseu per preparar l’acte.  
Convidarem també al seus germans i al seu company. I amics més propers. 

“Sempre ens continuaràs acompanyant a cada pancarta, a cada manifestació, a cada causa 

nneess  

¡SI TODAVÍA NO HAS RESERVADO TU PLAZA PARA LA PRÓXIMA JORNADA SOLIDARIA 
¡Mujeres y hombres solidari@s, estáis tod@s 

, en C/Casp, 80 1º3ª  

El dinero recaudado se destina a dar apoyo a grupos de mujeres en Centroamérica y en el 
nero, por los derechos de las 

Danza Afrocaribeña  a cargo de Luz 
, quien te ofrecerá la posibilidad de encontrar el movimiento en tu cuerpo a través  de 
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Y durante toda la tarde ofreceremos sesiones individuales de: 
 

� Masajes en Silla por Nunu Roney , terapeuta profesional de masaje, quién nos 
ayudará a relajarnos, energizarnos, re-equilibrarnos y mejorar nuestra salud y estilo de 
vida. 

� Shiatsu a cargo de Valle Villaécija Barea . El shiatsu es una técnica de presión que 
ayuda a promover la energía interna,  conectando así con la capacidad de autocuración 
que todos poseemos. Traer ropa cómoda que facilite el movimiento articular. 

� Reiki sesiones a cargo de Martina Blazkova . El reiki es una técnica de canalización y 
transmisión de energía vital a través de la imposición de manos, que se utiliza para 
obtener paz y equilibrio en todos los niveles: Físico, Emocional, Mental y Espiritual. 
Durante un tratamiento, se siente una relajación profunda y una gran sensación de paz.  

 
PROGRAMA: 
 
16h – 19:30h    Sesiones individuales de 30 minutos durante toda la tarde de… 
                          MASAJES EN SILLA  con Nunu Roney 
                          SHIATSU con Valle Villaécija Barea 
                          REIKI con Martina Blazkova 
 
17:30h – 18h    pausa-charla CALALA 
18h – 19:30h    taller de DANZA AFROCARIBEÑA  con Luz Monsalve 
  
 
  
APORTACIÓN SOLIDARIA: 
1 sesión 10€   //   2 sesiones 15€   //   3 sesione s 25€ 
*Puedes combinar y elegir las sesiones que quieras.   
 
  
¡Anímate a participar y reserva ya tu sesión contac tando con Calala! 
chari@calala.org   // 93 301 17 93 // www.calala.or g  
  
Desde CALALA queremos agradecer el esfuerzo y la solidaridad de las Profesionales 
Solidarias por su tiempo y su talento, y especialmente al Centro de Bienestar Barcelona Well 
Woman. ¡Sin ellas las Jornadas Solidarias entre Mujeres no serían posible!  
  
 
¡un abrazo solidario! 
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AAtteenncciióó  ssòòcciieess::     

aavviiaatt   llaa  XXaarrxxaa  FFeemmiinniiss ttaa  ppaassssaarràà  lleess  qquuootteess  aannuuaallss   

 

Estimades amigues, 

us volem informar que properament procedirem a passar les quotes de la Xarxa Feminista 
corresponents a aquest any 2013. Ens trobem en una situaciò econòmica molt crítica, perquè 
com ja us imaginareu les nostres subvencions han estat retallades d'una manera considerable. 
És per això que us demanem, ara més que mai, el vostre esforç i suport amb les vostres 
aportacions, les quals suposen un recolzament molt important per al projecte de la Xarxa 
Feminista. 
 
Us demanem també que si per algun motiu no podeu/desitgeu fer la vostra aportació o bé heu 
canviat les vostres dades bancàries ens ho feu saber ràpidament 
(xarxafem@xarxafeminista.org // 696 72 38 39), abans que us passem la quota, ja que els 
rebuts retornats ens suposen una despesa que en aquests moments no ens podem permetre.  

 
En aquests moments tan difícils per totes veiem molt important aunar esforços. Moltes gràcies. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RReeccoorrddeeuu  

Benvolgudes, 
és la nostra intenció donar a conèixer les activitats que ens feu 
arribar dels diferents grups que esteu vinculats a la Xarxa 
Feminista. És una forma de mantenir el contacte, enfortir els 
nostres vincles i compartir sabers i experiències entre totes. Us 
fem arribar un recull d'activitats que creiem que poden ser del 
vostre interès. Us animem a enviar-nos les vostres activitats de 
forma sintètica. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 8 

AAtteenncciióó  AAggeennddeess!!   

  

Dijous 31 de gener 
Solidaritat amb el procés de pau a Colòmbia, a les 18:30h a la Plaça Sant Jaume 

 
Dissabte 2 de febrer 

Donatge feminista a la Consol Casals Genover a les 11h a Ca la Dona 
 

Dissabte 2 de febrer 
Jornades Solidàries entre Dones-Calala, de 16 a 19:30h 

 
Dissabte 9 de febrer 

Trobada amb les iaiesflautes a Ca la Dona C/Ripoll, 25 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Les activitats de la Xarxa Feminista reben el suport de: 
 

www.xarxafeminista.org 
 

xarxafem@xarxafeminista.org  


