
RECULL (no exhaustiu) D'ACTIVITATS DELS GRUPS

28n:: L’especial impacte de la violència masclista en les dones adolescents

Dones Juristes ens convida a la Taula Rodona “L’especial impacte de la violència masclista en les do-
nes adolescents” que tindrà lloc el dijous 28 de novembre, al Pati Llimona (Sala Maragall), a les 18h (si
pots confirmar l’assistència les ajudaràs en l’organització: info@donesjuristes.cat)

Benvinguda i presentació de l’informe elaborat per Dones Juristes “Drets de les dones adolescents da-
vant la violència masclista a les relacions de parella”, a càrrec de la Directora de l’ICD, Sra. Núria Bala-
da i Cardona i Mercè Claramunt Bielsa, Presidenta de Dones Juristes i coordinadora de l’informe.

Taula Rodona “L’especial impacte de la violència masclista en les dones adolescents”.Modera: Celeste
Arella.

La violència masclista en l’adolescència. Descripció i situacions especifiques. A càrrec de Rosa Ber-
tran, advocada i co-autora de l’informe.

Aspectes rellevants davant casos de violència masclista en l’àmbit de la parella. A càrrec de Marta Ar-
gudo, advocada i co-autora de l’informe.

L’autonomia de les adolescents i la violència masclista als TIC ’s. A càrrec de Patsili Toledo, Dra. en
Dret i co-autora de l’informe.

Us hi esperem!

16n:: TGN: 1es Jornades Feministes dels Països Catalans

Gatamaula ens fan arribar aquestes jornades feministes dels Països Catalans, de les que són coorga-
nitzadores

(tota la info aquí: bloc de les jornades)

Els col·lectius feministes anticapitalistes A Cavall de Forques, Acció Lila, Adona’t, Cau de Llunes, Gata-
maula, Justa Revolta, La Ruda i l’Hora Bruixa us convidem a les Primeres Jornades feministes dels
Països Catalans, que se celebraran el pròxim dissabte 16 de novembre a Tarragona.

Les Jornades feministes dels Països Catalans, tenen per objectiu la trobada de diversos col·lectius i in-
dividualitats feministes d’aquest territori per tal de conèixer-nos més enllà del nostre àmbit local i crear
un espai de trobada, debat i lluita.

En els darrers anys, han sorgit col·lectius feministes a molts pobles, viles i barris que mostren la volun-
tat d’organitzar-nos en espais que s’oposin a l’heteropatriarcat capitalista. De moltes maneres i intensi-
tats diferents, individual i col·lectivament dones, lesbianes i trans hi estem fent front: participant en una
concentració o mobilització massiva, reenviant un mail,  amb l’acció durecta, repartint una octaveta,
participant en una petonada davant d’una església, escridassant els antiavortistes, anant a reunions,
enganxant cartells, transformant les nostres relacions afectives i sexuals, replantejant-nos els nostres
rols i identitats, plantant cara a les humiliacions quotidianes quan ens increpen pel carrer, fent debats,
ocupant l’espai públic, fent perfomances, perdent la por.

Amb aquestes jornades volem presentar i debatre temes que ens preocupen i travessen, compartir ei-
nes i a bastir aliances que ens ajudin a fer de la solidaritat feminista una realitat. Organitzat en un dia
de formació i debat, volem debatre en grups algunes qüestions que ens semblen un bon comença-
ment: quin és el subjecte sobre el que volem construir el feminisme dels Països Catalans? Quines visi-
ons tenim sobre com encarar la lluita pels dret al propi cos? Com treballem per avançar cap a una
vaga de cures? Com organitzem l’autodefensa feminista? De quina forma ens relacionem amb altres
moviments socials?

Volem fer d’aquestes jornades un espai on totes ens hi sentim còmodes per a participar: totes tenim al-
guna cosa a dir sobre les qüestions que ens inquieten! Volem aprendre de les diferents visions i crear
un espai de construcció i lluita per, en definitiva, poder anar avançant en la construcció del moviment
feminista als Països Catalans!

Obert a dones, lesbianes i trans!

Us hi esperem!

MATI. (Lloc: Local de la CGT a TGN)

8.30h – Acreditacions   9.00h – Presentació



10.00h a 14.00h – 1r bloc de debat:

Sobre quin subjecte construïm el feminisme?

El projecte feminista dels Països Catalans.

DINAR:   14.00h / 16.00h Dinar per l’autogestió a 5€ -RESERVAR TIQUET AL FER LA INSCRIPCIÓ-
(el tiquet reservat és donarà junt amb l’acreditació, i es pagara allà mateix)

TARDA. (Lloc: Local de la Colla Jove Castellera de TGN)

16:00 a 20:00 – 2n bloc de debat:

Drets sexuals i reproductius/ Dret al propi cos: Avortament, Maternitat Feminista, LGTB+

Eix socioeconòmic: Treball productiu/reproductiu. Drets laborals. Models de militància i treballs

Violències/Agressions: Violències dins dels moviments socials. Agressions quotidianes. Autodefensa
Feminista

Com vivim el feminisme?

NIT: SI NECESSITES UN LLOC ON DORMIR:

nit del dissabte 16, marca l’opció a la inscripció. LLOC: Local de la Colla Jove Castellera de TGN

nit del divendres 15, envia un e-mail a jornadesfeministesppcc@gmail.com

Cal inscriure’s a les jornades per tal d’ajudar-nos en la organització i les qüestions logístiques. Fes-ho
aquí.

Jornades obertes a dones, lesbianes i trans

S’anirà completant la informació de les jornades al blog: programació, horari, direccions…  Aixi com do-
cuments de lectura prèvia específics de cada debat i documents generals de formació feminista.

Qualsevol cosa no dubteu en preguntar, envia un e-mail a  jornadesfeministesppcc@gmail.com

Programació NOVEMBRE VACA 2013

Tota la info del Festival d’Arts Escèniques NOVEMBRE VACA 2013  aquí

El Festival està organitzat per l’Associació de dones creadores PROJECTE VACA, que enguany cele-
bren el seu 15è aniversari de treball en favor de la visibilitat de les dones en tots els àmbits de les arts
escèniques catalanes.

Us deixem amb algunes fotos de la inauguració…  FELICITATS VAQUES!

24o :: creació d’un espai feminista de suport a les dones Palestines

Benvolgudes amigues,

Al 8 de juliol, a la trobada que vam fer amb la Sabah, vam acordar crear un espai de dones per a donar
suport a les dones palestines.

Van sortir moltes idees: donar visibilitat a totes les coses que fan, convidar-les, anar-les a veure, donar
difusió a les seves propostes, participar en iniciatives concretes de la campanya internacional BDS
(Boicot, Desinversions, Sancions), escriure cartes a les preses, etc.

Us proposem trobar-nos a Ca la Dona el 24 d’octubre, a les 19h, per a començar a posar fil a l’agulla.

… divulgueu tant com pugueu la trobada, parleu-ne als vostres col·lectius, dugueu informacions re-
cents si en teniu…

Us esperem!

DxD donesxdones@gmail.com

2o:: Conversatori amb Julieta Paredes

julietaparedesJulieta Paredes (Boliva), lesbiana feminista aymara, es una de las creadoras de la teoría
política del feminismo comunitario, sobre el que ha realizado diferentes publicaciones, y fundadora en
1992 de ‘Mujeres Creando’ que se divide en 2001 por diferencias políticas, lo que le lleva con otras
compañeras a fundar ‘Mujeres Creando Comunidad’. En el 2003, dentro del proceso de cambios del
pueblo boliviano, construir la Asamblea Feminista. Actualment assessora el govern de la República de
Bolívia en matèria de Despatriarcalització.

mailto:jornadesfeministesppcc@gmail.com
mailto:donesxdones@gmail.com


Julieta Paredes està de gira per l’estat espanyol i  aquí a Barcelona coordinem les seves activitats la
gent d’Entrepobles  i Alternativa Intercanvi amb Pobles Indígenes. Podreu gaudir del conversatori amb
Julieta el dimarts 22 d’octubre a les 19h a Ca la Dona (aquí, l’esdeveniment al facebook).

Més informació sobre Julieta Paredes

Entrevista a Aran i Clara: “desde muy pequeña he comprometido mis luchas con la gente empobrecida
por la ambición, la violencia y el egoísmo de unos pocos. Soy activista y me dedico a crear en todos
los sentidos de mi vida”

Entrevista a Diagonal Periódico : “De no ser por las mujeres no hubieran resistido ni tres días”

Entrevista a Kaos en la Red: “Feminismo Comunitario es Feminismo Revolucionario”

Entrevista a bolpress: considera reaccionaria la “posición de la equidad de género”.  Construye un fe-
minismo que cree en las utopías y la comunidad

Article “Para que el dinero se esfume”

Bloc Mujeres Creando Comunidad

Videos

Vídeo: Julieta Paredes – Feminismo Comunitario

Vídeo: Julieta Paredes en el Seminario CIDECI (Chiapas) Planeta tierra movimientos antisistémicos

Xarxa Feminista

9set:19.30h:Pl.StJaume .:. Concentració x Síria : NO a la intervenció militar

Dones x Dones, membres de la Plataforma Aturem la Guerra, ens fan arribar aquesta convocatòria de
la Plataforma.

Totes a pl sant jaume!

Dones x Dones:27/08 a 19:30h Pl.Sant Jaume Solidaritat amb Egipte

Dones x Dones dóna suport a la convocatòria unitària contra la repressió colpista a Egipte i ens convo-
ca a la concentració prevista a la Pl.Sant Jaume de Barcelona: dimarts 27 d’agost a les 19:30h. Solida-
ritat amb el gent d’Egipte i en especial amb totes les dones que estan patint assetjaments i violacions.

A continuació repliquem la info de la convocatòria, la declaració i enllaços per signar-la.

Durant els últims dies, s’ha gestionat la declaració “Condemnem la brutal repressió a Egipte” (text com-
plet a baix). S’hi ha adherit un ventall molt ampli d’activistes i entitats dels moviments socials i polítics
catalans, incloent gran part de l’espectre polític progressista (llista completa). També s’hi han sumat
destacades organitzacions per la pau, incloent-hi la Plataforma Aturem la Guerra. L’adhesió de SOS
Racisme Catalunya ens fa recordar que el govern colpista a Egipte està fomentant discursos xenòfobs
contra els refugiats palestins i siris.

Es presentarà la declaració en una concentració, a Plaça Sant Jaume, Barcelona, el proper dimarts, 27
d’agost, a les 19,30. Hi participaran representants de les diverses forces polítiques i socials adherides.

Per a més informació:David Karvala: 687 662 037 – Francesc Tubau: 660 701 502

8jul :18.30h :: Trobada amb Sabah Al Qarra

Amigues i sòcies de Ca la Dona,

(fem suport a la Sabah! Arrel de la situació a Egipte, la frontera amb Gaza està tancada, Gaza pateix
problemes d’abastiment i la Sabah no pot tornar a casa seva fins la reobertura de les fronteres)

Aprofitant el viatge a Catalunya de l’activista palestina Sabah Al Qarra, ens trobarem amb ella a Ca la
Dona el proper 8 de juliol, continuant el treball de suport entre dones i col·lectius feministes d’arreu del
món que ens permeten sentir-nos més fortes i més properes, en el dia a dia, gràcies a les xarxes femi-
nistes. Us hi esperem!

27J: Lesbiana, una revolució paral·lela, de Myriam Fougère

Feministes indignades presenten…



En col·laboració amb l’Associació de veïnes i veïns del barri Gòtic (Barcelona)

Lesbiana: una revolución paralela de Myriam Fougère.

El 27 de juny, a les 21.30h a la Plaça de la Rosa (darrere de la pl George Orwell, entre c/ Carabassa i
c/Còdols)

No te la pots perdre!!!

I el dissabte 29 de juny, busca el FemBloc a la mani!

.:. Lesbiana: una revolución paralela. Myriam Fougère. Canadà. 2012. 63′ .:.

Documental realizado a partir de imágenes de archivo y testimonios del movimiento de lesbianas femi-
nistas en Canadá y Estados Unidos desde los 70’s hasta los 90’s que decidieron crear espacios propi-
os, autorganizados centrados únicamente en el sujeto político lesbiano. Todo un ejemplo de organiza-
ción y creación formado por miles de mujeres que bien puede servir de ejemplo para hacer frente tanto
a la “comercialización” de lo “gay”, promovido por las instituciones públicas y el capital rosa que intenta
invadir Barcelona con el Pride, como para poder visibilizar las luchas lesbianas a lo largo de la historia,
que tanto se olvida desde el movimiento LGTBQ.

Trailer.:. Página web

– Feministes Indignades.:. Assemblea feminista creada a l’acampada de la Pç. Catalunya i vinculada al
moviment 15M

email: feministesindignades2011@gmail.com

bloc: http://feministesindignades.blogspot.com/

facebook:  http://facebook.com/feministesindignades  .:.  http://www.facebook.com/pages/feministes-in-
dignades/151948954875173

twitter: @feministesbcn .:. http://twitter.com/#!/feministesbcn

Feministes Indigandes al N-1: https://n-1.cc/pg/groups/551610/feministes-indignades/

La Estrella de Santaco:: un drama vitalista, amb el suport de Tamaia

Tamaia, hem assessorat el guió de la peli-cula “La Estrella de Santaco”, és una pelicula molt maca que
tracta del tema de la violència a la parella, però també de l’amistat entre dues dones, ens han ofert fer
un passe a un preu de 5 euros per les dones de tamaia i les amigues que vulguem convidar. Després
de la peli-cula es farà un cine forum amb la participació de Belen Carmona guionista i  Alberto Aranda
el director, i  Roser Tarruell Mentyora de Tamaia.-el passe de la peli-cula serà el dia 3 de juliol, a les
19,30h al cines Girona C/ Girona 173, després de la sessió de cine farem el debat.Molt important heu
de confirmar una setmana abans a Tamaia qui vindreu i si porteu amigues, podeu fer-ho per email o bé
al telefon de tamaia.Esperem veure-us a totes la peli-cula val molt la penaUna abraçada

Les dones de Tamaia hem assessorat el guió de la pel·lícula La Estrella, “un drama vitalista, de barrio y
con mucho duende, la historia de una mujer joven que en un momento de su vida decide por fin tomar
las riendas de su destino y ser feliz por ella misma.” Una història sobre la violència masclista i sobre
l’amistat entre dones.

El 3 de juliol als cines Girona (carrer Girona, 173) es farà un cine-fòrum amb la participació de Belen
Carmona, guionista i  Alberto Aranda, director, i amb Roser Tarruell, mentora de Tamaia.

Podeu tenir entrades a 5 euros, com a convidades de Tamaia, si aviseu màxim una setmana abans a
tamaia@tamaia.org.

Durant el mes de juny també es fan passis especials als cinemes Girona.

Si no sou de Barcelona, vegeu la web de La Estrella, on es van anunciant els passis i presentacions de
la pel·lícula en d’altres municipis… tot i que no pugueu gaudir potser de les amigues de Tamaia!

La peli val molt la pena!

20j :: Recuperem la terra i l’aliment :: feminisme i sobirania alimentària

Burnt Breakfast by Su RichardsonA Ca la dona, a més del grup dels horts i les herbes, estem partici -
pant en la creació d’una xarxa de treball i debat entorn la sobirania alimentària, des del feminisme.

Kafeta feminista, dijous 20 de juny, a les 19h, a La Teixidora (Marià Aguiló, 35 <M> Poblenou) -activitat
no mixta.

https://n-1.cc/pg/groups/551610/feministes-indignades/


Us proposem debatre entorn a les formes de recuperar el control sobre la pròpia alimentació i transfor-
mar la gestió de la terra i la producció dels aliments. Comptarem amb les experiències de companyes
dels horts urbans de Barcelona, de les terres expropiades d’Andalusia, de projectes econòmics rurals
duts per dones, de membres de l’Aliança per a la Sobirania Alimentària, i de totes les que hi anem.

El moviment feminista pot aportar molt a la lluita per la Sobirania Alimentària, però el treball en aquest
país és encara incipient. Fixeu-vos en les propostes de Via Campesina (podeu llegir el text sencer
aquí): consum, relació amb el planeta, gestió de les terres, ús de l’energia, treball digne, relacions igua-
litàries, etc.

“Cambiar el sistema significa:

Dejar más de dos tercios de las reservas de combustibles fósiles bajo la tierra y el fondo del océano
para prevenir niveles catastróficos de cambio climático.

Prohibir las nuevas exploraciones y explotaciones de petróleo, arenas bituminosas, gas no convencio-
nal, carbón, uranio y gas natural.

Apoyar una transición justa para que l@s trabajador@s y las comunidades salgan de economías de
consumo intensivo de energía y avancen hacia economías locales resilientes, basadas en la justicia
social, económica y medioambiental.

Descentralizar la generación de energía y colocar su propiedad bajo control de las comunidades loca-
les impulsando las fuentes de energía renovables.  Invertir en infraestructuras energéticas locales, de
pequeña escala y basadas en las propias comunidades.

Dejar de construir megaproyectos y proyectos innecesarios de infraestructura que no benefician a la
población y que son contribuidores netos de emisiones de gases de efecto invernadero como son
mega represas, autopistas excesivamente sobre dimensionadas, proyectos energéticos centralizados
de gran escala innecesarios y aeropuertos superfluos.

Acabar con la producción industrial de alimentos en gran escala orientada a la exportación (incluyendo
la producción agropecuaria) y promover sistemas de producción en pequeña escala, integrados, ecoló-
gicamente sustentables, que contribuyan a enfriar el planeta y aseguren la soberanía alimentaria en
base a la provisión de alimentos nutritivos que satisfagan las necesidades culturales de las comunida-
des locales.

Adoptar estrategias de “Residuos-Cero” mediante el fomento de programas de compostaje y reciclado
integral que remplacen el uso de incineradores de residuos que generan gases de efecto invernadero.

Acabar con el acaparamiento de tierras y respetar los derechos de pequeñ@s agricultores, campe-
sin@s, y mujeres. Reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas conforme a la Declara-
ción de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, incluyendo sus derechos sobre
sus tierras y territorios.

Desarrollar estrategias económicas que creen nuevos tipos de “empleos climáticos” –trabajos con una
remuneración decente que contribuyan a la reducción de emisiones de carbono- en los sectores de las
energías renovables, la agricultura, el transporte público y el reciclado de piezas industriales.

Recuperar el control de los recursos públicos para financiar proyectos para el pueblo y la naturaleza en
los ámbitos de salud, educación, alimentación, empleo, vivienda, recuperación de zonas húmedas,
bosques y otros ecosistemas, y eliminar los subsidios a las industrias contaminantes, al agro-negocio y
a la industria militar.

Retirar de circulación los automóviles a través de la construcción de infraestructuras de transporte pú-
blico limpios, adaptados a los recursos energéticos locales, no basados en motores a combustión y
que sean accesibles y asequibles a toda la población.

Fomentar la producción y consumo locales de productos sostenibles para satisfacer las necesidades
fundamentales de la población y evitar el transporte de bienes que pueden ser producidos en el lugar.

Detener y revertir los acuerdos de libre comercio e inversiones al servicio de las trasnacionales. Estos
acuerdos promueven el comercio y las inversiones para la obtención de la máxima ganancia a costa
de la fuerza de trabajo, la naturaleza y de la capacidad de las naciones de definir sus propias políticas.

Frenar la apropiación corporativa de la economía y de los recursos naturales en beneficio de las Em-
presas Transnacionales.



Desmantelar la industria e infraestructura militar, para así reducir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero vinculadas a la guerra, y destinar los recursos del presupuesto militar a la promoción de una
paz verdadera.” [+]

Ens veiem el 20 a La Teixidora!

Escola Feminista d’Estiu::31m i 1j 2013

nena_saltant_transparent_lila-276x300Una nova edició de l’Escola Feminista d’Estiu està a punt, amb
el programa

“Prou violències: resistents, desobedients i orgullosament feministes”

Descarregueu aquí el dossier de l’EFE2013. I aquí un parell de textos més:

*article sobre ciberfeminisme, a  Pikara Magazine

*i un escrit de la Bárbara, del grup dinamitzador de l’EFE

PROGRAMA

DIVENDRES 31 DE MAIG

16:30 Eix 1: ” Ciber-feminisme i ciber-assetjament: teories i pràctiques feministes a la xarxa”.

DISSABTE 1 DE JUNY

10:00 Taller de cos i moviment: El cos mai és neutre: es pronuncia, s’expressa… Estem disposades a
escoltar-ho?

11:00 Eix 2: “Autonomies, dependències i (des)amors: gestió política i corporal del ‘jo’ feminista.

16:30 Eix 3: “Feminismes postcolonials: pensaments i discursos des de les fronteres”.

22.00  FESTA de l’EFE! Punxaran 3 grans DJs!

Organitza: Xarxa Feminista, Ca la Dona i activistes feministes independents

Lloc: Ca la Dona, carrer Ripoll 25

Segueix totes les infos del grup de la EFE a la plana Facebook EFE:https://www.facebook.com/calado-
na.ladona?ref=tn_tnmn#!/EscolaFeministaEstiu2013?fref=ts

Font:http://www.xarxafeminista.org/

24m:19h:: Moviment d’alliberament de les dones del Kurdistan :Gatamaula

us convidem aquest divendres 24 DE MAIG a la xerrada sobre “el Moviment d’alliberament de les do-
nes del Kurdistan” a càrrec de dues feministes activistes Kurdes.La xerrada serà a les 19h. A la Flor de
Maig, Poblenou (C/ Dr. Trueta, 195)Les dues activistes Kurdes han estat convidades per la nova orga-
nització internacionalista dels Països Catalans, Ítaca junts amb Gatamaula Feminista.Faran tres xerra-
des al Principat:TARRAGONA:  dc 22 a les 19h a la Sageta de foc amb Cau De Llunes AfrtSABADELL:
dj 23 a les 19:30h a l’Espai De Cuina Capablanca amb Justa RevoltaBARCELONA: dv 24 a les 19h a
la Flor de Maig (Poble Nou) amb Gatamaulaesteu totes convidades!

cartelkurdes-acteGatamaula i Ítaca us convidem el divendres 24 DE MAIG a la xerrada sobre “el Movi-
ment d’alliberament de les dones del Kurdistan” a càrrec de dues feministes activistes Kurdes.

La xerrada serà a les 19h. A la Flor de Maig, Poblenou (C/ Dr. Trueta, 195)

Les dues activistes Kurdes han estat convidades per la nova organització internacionalista dels Països
Catalans, Ítaca junts amb Gatamaula Feminista.

Faran tres xerrades al Principat:

TARRAGONA:  dc 22 a les 19h a la Sageta de foc amb Cau De Llunes Afrt

SABADELL: dj 23 a les 19:30h a l’Espai De Cuina Capablanca amb Justa Revolta

BARCELONA: dv 24 a les 19h a la Flor de Maig (Poble Nou) amb Gatamaula

 28m::que no ens enverinin!-Dia d’acció per la salut de les dones

Converses de dones: que no ens enverinin, ni per dins ni per fora!

Polítiques sanitàries tòxiques per a la salut, amb Eva Vela (Associació Catalana de Llevadores) i Loly
Fernández (CCOO)

http://www.xarxafeminista.org/


Els cosmètics sota sospita, amb Carme Valls Llobert (Programa Dones, Salut i Qualitat de Vida del
Caps).

28 de maig a les 18.30h a la Sala d'actes de CCOO.

23/05:: Palestina: Dia Internacional de les Dones per la Pau

solidaritat preses palestinesEnguany, amb motiu del Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Des-
armament, Dones x Dones us convidem a un acte de solidaritat amb les preses i presos de Palestina

Dijous 23 de maig a les 19h a Ca la Dona (Ripoll, 25, bcn)

amb la TAGHREED JAHSHAN que ve des de Palestina per explicar-nos la situació. Ella forma part de
la Women’s Organization for Political Prisoners (WOFPP) que actua per a l’obtenció de l’alliberament
de totes les persones empresonades que van lluitar – o estan acusades d’haver lluitat – contra l’ocupa-
ció israeliana i que es troben detingudes a les presons israelianes.

També ens acompanyarà la SALAM AMALMASLAMANI de la Comunitat palestina a Catalunya i dues
amigues de Dones en rebel·lia: LAURA MORERA i CONI DOCOLOMANSKY

A  més a més, fem l’objecció fiscal als pressupostos militars a favor de la WOFPP! Tota la informació
aquí

Us esperem a totes! dones x dones

NO ELS DEIXEM SOLS I SOLES, , PER LA LLIBERTAT DE LES PRESES, I PRESOS PALESTINS.

ESCRIVIM CARTES, CONEIXEM EL SEUS NOMS…. PROU VIOLÈNCIA I TORTURA

FI DE L’OCUPACIÓ

12M15M:: Desobediència feminista i anticapitalista

Diumenge 12 de maig de 2013,

14.30, Pça Catalunya. FemBrindis

Brindis per dos anys de resistència i desobediència feminista i anticapitalista als ajustos estructurals i
la ofensiva misògina.

Dinar ‘de traje’ feminista (porta el que et vingui de gust per menjar, beure i compartir).

17.45h, Pça Catalunya. FemBloc

Espai de Feministes Indignades a la plaça. Fem Block Desobedient Mani #12M15M. Convocatòria per
a dones, lesbianes i trans.

#Escratxalsistema #Escratxfeminista #Escrachealsistema  #Escrachefeminista

us hi esperem, abraçades feministes

Feministes Indignades

Assemblea feminista creada a l’acampada de la Plç. Catalunya i vinculada al moviment 15M

28/04, La Xarxa Dones per la Salut convoca a la mani: 11:30h Balmes/Gran Via, bcn: No volem
perdre la salut que tenim…Ni un pas enrere

logo xarxa de dones per la salutLes que pugueu diumenge…la Xarxa de Dones per la salut us convoca
i convida a anar plegades a la manifestació del 28 d’abril

TOTA LA GENT DE SALUT HEM QUEDAT A  LES 11.30 A BALMES/ GRANVIA A LA MANI!!!!!

Per confluir amb les altres COLUMNES  d’ensenyament i funció publica a les 12.30  a la Plaça Catalu-
nya i anar plegades amb les altres columnes fins el Parlament

La pancarta general de davant seran dones!!! Es demana anar de blanc però nosaltres afegim amb al-
guna cosa lila!!

Contra els pressupostos antisocials del Govern!!! CONFLUÈNCIA CIUTADANA CONTRA RETALLA-
DES I PRIVATITZACIONS

PER  UNA SANITAT  PUBLICA DE  QUALITAT  I  AMB  CALIDESA.  Juntes  podem  .  NI  UN  PAS
ENRERE!!!



28/04 :: kafeta + jornades “Sobirania alimentària, feminisme i consum crític”

::. Sobirania Alimentària, feminisme i consum crític .::.  XI Jornades de Comerç  Just i Consum
Responsable .::. Barcelona, 26 i 27 d’abril del 2013 .::

La reflexió sobre el consum responsable o crític i la sobirania alimentària des d’un enfocament amb
perspectiva feminista és encara molt incipient. La Xarxa de Consum Solidari, conjuntament amb la
Marxa Mundial de Dones, organitzen aquestes jornades que volen ser un espai per a compartir sinèrgi-
es i crear vincles des de diferents moviments socials (feminisme, ecologia, sobirania alimentària i con-
sum crític) amb l’objectiu de construir un discurs sobre la sostenibilitat de la vida.

Les jornades seran un espai per visualitzar el que s’ha fet fins ara en aquest àmbit amb l’objectiu d’a-
nar una mica més enllà. Es combinaran ponències teòriques amb taules rodones i recull d’experiències
de producció agroecològica i consum amb la idea d’incitar a la reflexió i posar sobre la taula obstacles i
reptes.

Seran al Palau Alòs (C/Sant Pere més Baix, 55 -Barcelona)

En el marc d’aquestes jornades, tindrà lloc a Ca la Dona (Ripoll, 25) una kafeta en la què trobar-nos
com a dones en les interseccions entre sobirania alimentària i feminisme, camp i ciutat, dones rurals i
urbanes, per tal de reflexionar plegades a partir de les nostres pròpies experiències i necessitats.Kafe-
ta cat

Serà el diumenge 27 d’abril de 10.30h. a 14h. (10.30h: benvinguda amb infusions i cafès + 11h: inici
puntual del debat + 14h: dinar compartit. Que cadascuna dugui el que li vingui de gust menjar, i dinem
plegades.)

Trobareu el programa complert de la resta de les jornades a: http://www.xarxaconsum.org/mm/file/DIP-
TIC_JORNADES.pdf

a les jornades trobareu a  Cristina Carrasco, Míriam Nobre de la MMD, Inés Marco i Marina Sánchez
del Seminari d’Economia Feminista, Soraya González i Marta Monasterio, del grup d’Ecofeminisme
d’Ecologistes en Acció,  Xavier Montagut, Xarxa de Consum Solidari,  Conchi Piñeiro d¡Altekio Coope-
rativa i investigadora de la UAM; Isabel Álvarez, de la Xarxa de grups de consum Nekasarea – EHNE;
Isabel Vilalba, secretària general del Sindicat Labrego (Galizia) i de la Marcha Mundial das Mulleres;
Mónica  Vargas  de  la  Plataforma  Delta  Viu;  Arantxa  Arrién,  d’  EHNE;  Anaïs  Sastre,   Xicòria  (a
confirmar); Veronica Escurriol, investigadora del ‘Grup de Recerca d’agricultura, ramaderia i alimenta-
ció en la globalització’; Ariadna Pomar, dels Horts urbans comunitaris de Barcelona; Letizia Urretabiz-
kaia, autora de ‘Las mujeres baserritarras: análisis y perspectivas de futuro desde la soberanía alimen-
taria’, Marité, de la Comissió de cuina de l’Acampada de Pl. Catalunya-15M, i a totes les que hi anem,
és clar.

—– per a inscripcions: seguiu les instruccions aquí

Organitzen:  Xarxa de Consum Solidari + Marxa Mundial de Dones + Aliança per la Sobirania Alimentà-
ria de Catalunya + Espacio por un Comercio Justo + Ca la Dona + Entrepobles

Amb el suport de:  AECID i Barcelona Solidària – Ajuntament de Barcelona

22/04:: I visqueren felices… Lectura dels contes seleccionats

No us ho perdeu! Lectura dels contes guanyadors de l’I visqueren felices, amb les autores!

Dilluns 22 d'abril a les 19h a Ca la Dona. 

Hi haurà pica-pica fet per les autores.

0/03, 19:30h a la Pl. Catalunya: PROU GUERRES. Iraq:10 anys d’ocupació

Dones x Dones ens convoca a trobar-nos a la Pl. Catalunya amb motiu dels 10 anys d’ocupació d’Iraq.
Si pots, porta una espelma i repetim- ho i alguna cosa lila. Les dones quedem a la telefonica a les
19.15!!!

PROU  GUERRES    Iraq:  10  anys  d’ocupació  http://www.aturemlaguerra.org/
http://www.agenciazoom.com/web/in-project/

FORA LA GUuERRA DE LA HISTÒRIA NI GUERRA QUE ENS DESTRUEXI NI PAU QUE ENS OPRI-
MEIXI

http://www.agenciazoom.com/web/in-project/


21/03 9h :: Acció pública Dones contra el racisme, Espai Francesca Bonnemaison

Companyes de la Xarxa de Dones Migrades i E’Waiso Ipola participen a l’130321_DonescontraRacis-
me_web_Page_1Acció pública: Dones contra el racismeUn espai per a la denúncia, la reivindicació i la
proposta

09:00 a.m. Inscripcions10:00 a.m.LA REBUDA

1. Fatou Secka, Presidenta de l’Associació EQUIS-MGF – Equip de Sensibilització de la Mutilació Ge-
nital Femenina.

2. Sara Cuentas Ramírez, Coordinadora de l’Associació Diàspora Solidaria (integrant de la Xarxa de
Migració, Gènere i Desenvolupament).10:20 a.m.

LA DENUNCIA

Testimonis de persones impactades pel racisme i la xenofòbia.10:50 a.m.

LA REIVINDICACIÓ

Modera: Remei Sipi Mayo Associació de Dones Guineanes E´Waiso Ipola (integrant i cofundadora de
la Xarxa de Dones Migrades de Catalunya).

1. Indefensió jurídica i racisme institucional–Arlene Cruz– Associació Integració de Joves Llatinoameri-
cans.

2, Epistemologia racista en els estudis de migració –Helga Flamtermesky– Grup de Dones Inmigrants
de Sant Cugat.

3,  Racisme,  xenofòbia  i  cultura  –Bombo  Ndir–  Associació  de  Dones  Immigrants  Subsaharianes
(ADIS).11:40 a.m.

Descans11:55 a.m. Continuació…

1. Racisme subtil –María Eugenia Blandón– Grup de Dones Inmigrants de Sant Cugat.

2. Violència contra les dones i racisme –Úrsula Santa Cruz– Associació Q’atary Perú.

3. Dones d’Índia i Pakistan en acció contra el racisme –Dra. Huma Jamshed– Presidenta de Associació
Cultural Educativa Social i Operativa de Dones Pakistaneses (ACESOP).

13:20 a.m. LA PROPOSTA

Espais col·lectius per a la construcció d’una “Agenda Política per a l’eliminació del racisme i la xenofò-
bia”.

Propostes i Accions futures.

Facilitadoras: Graciela Magán, Leticia Cruz y Silvia Fernández.Integrants de la Xarxa de Migració, Gè-
nere i Desenvolupament.

15:00 p.m.

TANCAMENT

Lectura de les principals propostes reivindicatives.

Reconeixement especial a la Xarxa de Dones Migrades de Catalunya pel seu treball incansable per
eradicar la discriminació i el racisme a Catalunya.

Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament: Associació Integració de Joves Llatinoamericans, Grup
de Dones Inmigrants de Sant Cugat, Associació Q’atary Perú, Associació Diàspora Solidaria, Associa-
ció Cultural Educativa Social i Operativa de Dones Pakistaneses (ACESOP), Comitè de dones – Fe-
percat, Associació de Dones Immigrants Subsaharianes (ADIS) i Mujeres Palante.

A nivell individual: Leticia Cruz, Silvia Fernández y Maritza Buitrago Rave.

Data: 21 de març de 2013

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison- Sala La Cuina, C/ Sant Pere més baix 7

Hora: 9 a.m. fins a les 15.30 h.

Col·laboren:  Calala.  Fondo de Mujeres  |  Diputació de Barcelona.Amb el  suport  de:  Open Society
Foundations

16/03:: China Blue :: docu sobre l’explotació laboral de les dones a la Xina



El grup Mirades Violeta de Ca la Dona ens  presentem a les sòcies i grups de la casa oferint quelcom
que no es un cuento chino:

el documental CHINA BLUE, dirigit per Micha X. Peled, sobre l’explotació laboral de las dones a Xina,
en el marc del capitalisme i el patriarcat globalitzat.

Serà el dissabte 16/03 a les 11h. El documental el presentaran Alberta Toniolo i Neus Moreno

Us proposem veure’l plegades i, després, un temps per a intercanviar experiències, reflexions i propos-
tes per l’acció

Mirades Violeta

17F:: marea blanca:: Totes a la mani!

La xarxa de dones per la salut us convoquem a totes les dones a anar plegades a aquesta manifesta-
ció en defensa de la sanitat pública que estan desmantellant. Ens trobem a la teleafónica. Us adjuntem
el manifest que l’any passat fèiem que segueix sent plenament vigent

PROU RETALLADES, LA SALUT ÉS UN DRET PER UNA VIDA DIGNA, SALUDABLE I AMB PLAER.

Xarxa de Dones per la Salut

accio@xarxadedonesperlasalut.org

16F:: Jornades Art i Acció Social:: Feministes Indignades

El cos, l’acció i la imaginació contra el capital

Dia: 16 de febrer de 2013 10h

Lloc:Casal Pou de la figuera (Sant Pere més baix, 70)

Organitza: Universitat Indignada 15M

10:00 h     Presentació de la jornada

10:30 h     Llenguatge de l’art al carrer

12:00 h     Al voltant de l’ctivisme creatiu

12:45 h     Debat

14:00 h     Dinar popular

15:00 h     Taller de creació col·lectiva: preparació para la participació en la manifestació que organitza
la PAH a la Plaça Universitat (el material el posa el col·lectiu Enmedio)

Participen: Assemblea del Carmel amb “La Carmela”; Col—lectiu EnMedio; Escola d’Art Llotja, Femi-
nistes Indignades; Clive Booth.

http://universitatindignada15m.wordpress.com/

universitatindignada.15m@gmail.com // @UniIndignada15M

9/2, 11h Trobada amb les iaiesflautes a Ca la Dona, amb la Xarxa Feminista!

Us convidem a gaudir d'una trobada amb les iaiesflautes... Comptarem amb la presència de vàries ia-
iaflautes, que vindran a parlar-nos sobre el moviment, la seva experiència i participació, el seu paper
com a dones... Vine a compartir i gaudir amb les iaiesflautes, t'esperem!

Www.xarxafeminista.org

2/02 ::11h :::Donatge feminista a Consol Casals Genover (1949-2012) ::A Ca la Dona

La Consol ens va deixar el 9 de desembre passat.

Entre totes volem recordarla, compartir els moments que cadascuna vam viure amb ella perquè la seva
vida i el seu record formi part per sempre de la vida de totes.

Passarem imatges, llegirem textos, brindarem…

Envieu-nos fotos digitalitzades de totes les èpoques i activismes de la Consol, abans del dia 27 de ge-
ner.

http://Www.xarxafeminista.org/
mailto:accio@xarxadedonesperlasalut.org


Posarem també un mural on deixar i penjar fotos seves, poemes o records… També si sabeu alguna
música que li agradés ens ho dieu o la porteu.

Totes les que vulgueu preparar alguna cosa ens aviseu, per a facilitar la preparació de l’acte.

Convidarem també al seus germans, al seu company i als seus amics més propers.

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

Contacte:  donesxdones@gmail.com

Publicacions de la Xarxa Feminista de Catalunya: butlletí 57 + la Teranyina núm.3

Benvolgudes sòcies i amigues de la Xarxa Feminista, aquest mes de gener el comencem amb molta
empenta i energia!!!.

Ens omple d’il·lusió poder compartir amb totes vosaltres el nostre butlletí número 57, que arriba ple
d’activitats i informacions que esperem que us agradin i sobretot que us animeu a participar.

BUTLLETÍ 57

També ens omple d’orgull compartir el número 3 de la nostra Col·lecció Teranyina “Utopies feministes,
cossos insubmissos”, que finalment veu la llum després de molts esforços i energies compartides.Es-
perem que us agradi tot plegat.

Una abraçada,

LA TERANYINA NÚM.3

fONT: http://www.xarxafeminista.org/

31/01::18:30h::: Solidaritat amb el procés de pau a Colòmbia :::Pl Sant Jaume

La pau sense les dones no va!

Dones x Dones, com a membres de la Xarxa Internacional de Dones de Negre ens sumem a la crida
internacional de Mujeres per la paz, que ens ha fet arribar la Ruta pacifica de Mujeres. Hem fet arribar
aquesta carta oberta a les taules de negociació perquè la veu de les dones compti.

Es hora de parar la guerra!!!

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

Us esperem a totes, a plaça Sant Jaume de Barcelona, el dijous 31 de gener, a les 18:30h, en solidari -
tat amb el procés de pau a Colòmbia.

********************************

Us fem arribar també el la Declaración Final de l’Encuentro Nacional de Mujeres por la Paz del 4 de
desembre del 2012

Ens comprometem amb elles a:

Denunciar el militarisme i les diverses formes de fonamentalisme religiós que alimenten 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 democrà-
tics 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 ve-
ritat, 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.

donesxdones@gmail.com

mailto:donesxdones@gmail.com

