
BREUS. Recull no exhaustiu

6-8d:: III Trobada d’Experiències Transformadores d’Entrepobles

.

Ca la Dona amb Dones x Dones, col·labora en les III Trobada d’Experiències Transformadores d’
Entrepobles que tindran lloc a l’Alberg CENTRE ESPLAI, El Prat de Llobregat.ON?: Alberg Centre
Esplai. Carrer Riu Anoia 42-54 – 08820 El Prat de LLobregat – Barcelona

Organitza: Entrepobles

Col·laboren: Hegoa, Cala, Córdoba Solidaria, VSF – Justícia Alimentaria Global-, Intered, Grup
EpD de la CAONGD, Àrea d’Educació d’Ecologistes en Acció, Edualter, Agenda 21 Escolar BCN,
Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, Dones x Dones-
Ca la Dona, Societat Catalana d’Educació Ambiental-SCEA, EdPac i Barrinar per a la Sostenibili-
tat.

Financien: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Ajunta-
ment de Barcelona, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Agencia Vas-
ca de Cooperación para el Desarrollo

Font: http://experienciasdetransformacion.entrepueblos.org/

Recol·lecta de materials per dones de Bukina Faso

Benvolgudes sòcies i amigues… la Gemma,  companya Dones Juristes, del projectes Espai perls
Drets  i  Hort de Ca la Dona, viatjarà a Burkina Faso i té ocasió de portar cap allà aparells, material
escolar, joguines i roba d’estiu… Podem ajudar???

Hola noies, Burkina Faso es un dels països mes pobres del mon. Com algunes sabeu jo ja fa mes
de 10 anys que hi vaig tot sovint. Es un país on hi ha moltes cultures, i moltes d’elles s’estructuren
en sistemes matriarcals, però això no vol dir que les dones ho tinguin millor, hi ha matrimonis for-
çats, es practica l’ablació i les dones van a la presó per avortar. Fa dos anys vaig anar a una presó
i hi havia una dona que havia intentat avortar i estava allà amb el seu fill, la vull anar a veure però
espero ja no trobar-la presa.

Jo col·laboro amb varies petites ong que treballem donant suport a les dones que lluiten contra la
mutilació genital femenina i per l’educació de les dones.

Aquest nadal tinc previst fer un viatge i com que puc portar 2 maletes de 20 Kg cada una, estic
fent una recol·lecta de telèfons mòbils, roba d’estiu, material escolar, joguines i tot el que penseu
que poden necessitar.

El dia 30 a la Casa Orlandai al barri de Sarrià farem una festa amb tallers, menjar burkinaves, po-
dreu veure una pel·lícula, veure artesania africana i escoltar musica.

Us adjunto el cartell i unes fotos.

Us hi espero per així conèixer millor aquell país.

Gemma

Si no pots anar el dia 30/11 a la Festa Casa Orlandai, pots portar les coses a Ca la Dona. Localit -
za, a secretaria Dones Juristes, la caixa de recollida per Burkina Faso. Res trencat, que tot funcio-
ni, en bon estat.

http://experienciasdetransformacion.entrepueblos.org/


Publicada la Teranyina núm.4 Crisix, l’EFE 2012

Benvolgudes sòcies i amigues de la Xarxa Feminista…

Un any més estem contentes de donar continuïtat a la nostra col•lecció Teranyina, i que el número
4 vegi finalment la llum. Com en les dues publicacions anteriors, hem volgut que el present recull
sigui el fruit directe de l’Escola Feminista d’Estiu 2012. En aquesta edició trobareu els textos que
les dones que van participar-hi ens han fet arribar, ja sigui en format d’article o d’impressions per-
sonals al voltant de l’EFE. D’aquesta manera volem consolidar la necessitat i la importància d’es-
criure (les experiències, vivències, impressions, reflexions, etc.) perquè quedi constància i perma-
nència dels sabers feministes, del nostre pensament, de les nostres inquietuds i del nostre activis-
me.

L’eix vertebrador de l’Escola 2012 feia referència a la crisi, que es va concretar en tres grans te-
mes: no és crisi, es diu capitalisme heteropatriarcal; el poder entre feministes; dones que no som
com cal: TERANYINA4 – PDF

Esperem que el gaudiu!!!

Una abraçada,

Xarxa Feminista de Catalunya – Tel. 696 72 38 39 – C/Ripoll, 25- 08002 Barcelona - www.xarxafe-
minista.org – Facebook – twitter efe @escolafeminista

DxD:: Israel no és cap referent. L’ocupació i l’apartheid no són el nostre model.

Les amigues de Dones x Dones, que formen part de la Xarxa de Dones per Palestina, ens fan arri-
bar aquest manifest

***********

Fa uns dies el president de la Generalitat de Catalunya Artur Mas, juntament amb l’alcalde de Bar-
celona Xavier Trias i el conseller d’Economia i Coneixement Andreu Mas-Colell , estan de visita
oficial a l’estat d’Israel. Ens preocupa enormement que des de fonts governamentals s’estigui pre-
sentant a Israel com un exemple i un “referent” per Catalunya. Igualment preocupant és el fet que
estiguin utilitzant l’àmbit universitari i de recerca, entre d’altres, com l’eina per intentar forjar una
estreta aliança entre Catalunya i Israel.

Davant d’aquests fets volem apuntar 5 consideracions:

La visita i les paraules d’Artur Mas mostren l’inequívoc posicionament del govern de Convergència
i Unió a favor de l’estat d’Israel i en contra dels drets de la població palestina. Això implica, entre
altres coses, recolzar una ocupació militar il·legal i contrària al dret internacional [1-4].

Aquest recolzament va en contra del que la societat civil palestina ha demanat a la comunitat inter-
nacional de forma insistent: això és, la no col·laboració amb les institucions de l’estat d’Israel fins
que aquest respecti els drets de la població palestina i el dret internacional. La creixentment exito-
sa campanya de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) impulsada per la societat civil palestina,
demana als governs i les institucions del món que deixin de col·laborar amb l’estat d’Israel fins que
aquest no respecti els drets de la població palestina i la legalitat internacional [5].



La línia adoptada pel Govern de la Generalitat va en contra dels temps que corren en la comunitat
internacional. Un exemple recent ho il·lustra clarament. La darrera setmana el govern de Sud-Àfri-
ca (hereu de les lluites contra l’Apartheid implantat a aquell país) va anunciar que reduïa al mínim
les relacions amb Israel mentre no respectés els drets de la població palestina [6]. Durant els dar-
rers anys del règim d’Apartheid Sud-Africà certs governs occidentals van destacar pel seu suport a
aquest règim racista. No desitgem que el govern de Catalunya vulgui desenvolupar aquest rol de
cara al futur (i estem segurs que la ciutadania de Catalunya no ho permetrà).

El Govern de la Generalitat no ha mostrat cap interès en conèixer la realitat palestina ni ha fet es-
ment de la seva existència durant la visita d’aquests dies. Aquesta invisibilització d’un poble que
viu sota un règim d’ocupació militar és un menyspreu envers el patiment de milions de persones.

Finalment, en relació als acords signats amb Universitats i centres de recerca israelians, també va
en contra dels temps que corren en aquest àmbit. I és que la Unió Europea ha decidit que no col-
laborarà amb els centres de recerca israelians que mantinguin vincles amb centres i institucions si-
tuats a les colònies israelianes de Cisjordània i Jerusalem Est. Aquesta notícia, que ha passat
pràcticament desapercebuda als mitjans de comunicació, és d’una enorme transcendència i ha en-
furismat al govern de Benjamin Netanyahu [7, 8]. Així  mateix,  totes les universitats Israelianes
mantenen una estreta col·laboració amb l’exèrcit i la indústria armamentística israeliana i així ho
denunciarem en el futur immediat.

Davant d’això no només alcem la veu en protesta si no que anunciem que reprenem la campanya
de recollida de signatures en favor de la no col·laboració acadèmica (boicot) amb les institucions
universitàries israelianes. Una campanya on ja hem recollit més de 500 signatures del món acadè-
mic i que segur rebrà un fort impuls en les properes setmanes (aquí podeu signar en cas de no ha-
ver-ho fet encara).

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFZOTjJWeFRUUFVkbXBSN3-
dEQ0pqX1E6MQ

A un any de la última campanya militar anomenada “Pilar defensiu”, que del 14 al 21 de Novembre
del 2012 va produir 142 morts a la franja de Gaza, segons paraules del secretari General de la
ONU (9), volem reiterar la nostra crida a la societat cívil per que s’dhereixi a la campanya de Boi-
cot, Desinversions i Sancions contra l’estat d’Israel, llançada al 2005 per més de 170 organitzaci-
ons palestines. Mentre hi hagi ocupació, mentre Israel practiqui de manera sistemàtica l’apartheid
en contra de la  població palestina,  demanem als  nostres governs el  trencament  de qualsevol
acord. Ja sigui acadèmic, comercial o de qualsevol altre mena.

L’apartheid i l’ocupació no son cap model per Catalunya.

Us demanem que difongueu aquest comunicat a través de les vostres xarxes socials i d’amistats.

BDS Catalunya.

Participem al Fòrum Europeu contra les violències de gènere. Sessió 21/11

S’acosta el 25N i torna el Fòrum contra les violències de gènere organitzat per la Plataforma unità-
ria contra les violències de gènere…en la IX edició, 21, 22 i 23/11 a l’Espai Francesca Bonnemai-
son (Sant Pere Més Baix 7, Barcelona)

Ca la Dona participa en la sessió del dijous 21/1, en el grup de treball En quin moment es troben
els feminismes… amb la companya Teresa Sanz!



9:30h. Presentació xarxes i entitats participants. Formació dels grups de treball.

10:30h Pausa.

11:00h Tres grups de treball simultanis:.

- En quin moment es troben els feminismes. Com es veu la lluita contra la violència masclista des
dels feminismes. Què aporten els feminismes a la lluita contra la violència masclista. Quina imatge
té la població en general sobre els feminismes.Lidera: Ca la Dona

- La violència masclista des de l’àmbit sanitari. Segons la OMS, un 27% de dones a Europa patei-
xen violència masclista. Els centres sanitaris són fonamentals per a la detecció, l’avaluació i l’actu-
ació davant de la violència masclista.Lidera: Comissió sanitària contra la violència de gènere i in-
trafamiliar de l’ABS St. Cugat-HUMT.

- Socialització i coeducació. Reptes actuals i aspectes claus sobre la coeducació i la socialització
per a la prevenció de la violència de gènere. Orientacions educatives per contribuir a eradicar
aquesta problemàtica.Lidera: Grup de dones de CREA: Safo UB.

13h-14h Posada en comú i conclusions

Tot el programa del Fòrum: Ni un pas enrere, aturem el masclisme! Programa: PDF blanc i negre
(recomanat per a imprimir) – PDF color

A  la  web  de  notícies  la  Termomix  de  ca  la  dona  tens  més  informació  del  fòrum:
http://www.caladona.org/termomix/archives/12602

In memoriam. Doris Lessing (1919 -17 de novembre de 2013)

Ens ha deixat una de les més grans….i la companya Mercè O-V ens escriu…

In memoriam. Doris Lessing (1919 -17 de novembre de 2013)

La notícia de la mort de Doris Lessing m’ha arribat aquesta tarda plujosa de diumenge… No sé si
és una casualitat, però em sembla com si la pluja acompanyés les males notícies…

No cal parlar de la vida i de l’obra de Doris Lessing que podeu trobar fàcilment i que és llarga, den-
sa i està plena de sorpreses i de guardons. A mi, per exemple,  m’agrada destacar la concessió
del Premi Internacional Catalunya del 1999, perquè va ser l’oportunitat per poder “veure-la” i sé de
companyes que van poder parlar-hi. També recordo que vàrem esperar molts anys que se li con-
cedís el Premi Nobel que no va arribar fins l’any 2007. Sobre la seva obra tan extensa i variada,
segur que caldria fer una enquesta i veure quins són els llibres preferits per les lectores dins de la
diversitat. Jo no tinc cap dubte i, en saber la mort de  Doris Lessing, com a record i reconeixement
he anat a buscar a correcuita El cuaderno dorado i no m’ha costat gens trobar-lo en el desordre de
la meva biblioteca, perquè és un llibre de referència que sempre procuro no perdre de vista, és de
l’editorial Noguer i la traducció al castellà d’Helena Valentí. A la portada hi ha un reclam que diu:
“Una novela excepcional que ha marcado un hito en la literatura feminista. Premio Medicis 1976″.
Recordo l’afany de la primera lectura que no va resultar gaire fàcil, però el que m’agrada més d’a-
quest llibre i m’ha estat molt útil  és el prefaci que Doris Lessing va incloure-hi amb data del juny
de 1971. Tinc subratllat algun fragment que voldria compartir amb vosaltres. Ja sé que em direu
que no és un text pròpiament literari però, sens dubte, és feminista i em sap greu no tenir a mà l’e -
dició catalana per fer la cita.

Para dejar bien sentado el asunto de la liberación femenina, desde luego que le doy mi apoyo,
porque las mujeres son ciudadanas de segunda clase, como ellas afirman enérgica y cabalmente
en muchos países. Puede decirse que, por lo menos en un aspecto, tienen éxito: se las escucha
con atención. Quienes al principio se mostraron indiferentes u hostiles hoy matizan: “Otorgo mi
apoyo a sus aspiraciones, pero me disgustan sus voces chillonas y sus toscas maneras”. Esta es
una fase inevitable que refleja un período fácilmente reconocible en todo movimiento revoluciona-
rio.(…)

Escribo todos esos comentarios con la misma sensación que escribiría una carta para echarla al
correo en un distante pasado: tan segura estoy de que cuanto consideramos ahora como definitivo

http://www.caladona.org/termomix/archives/12602


será barrido en la próxima década.(¿Por qué, entonces, escribir novelas? Realmente, ¿por qué?
Imagino que debemos seguir viviendo como si…)

Algunos libros no se leen correctamente porque han omitido un sector de opinión, presumen una
cristalización de informaciones en la sociedad que aún no han tenido efecto. Este libro fue escrito
como si las actitudes creadas por los movimientos de liberación femenina ya existieran. Se publicó
por primera vez hace diez años, en 1962. Si apareciese ahora quizá se leyera, pero no provocaría
ninguna reacción: las cosas han cambiado rápidamente. Ciertas hipocresías han desaparecido.

Ep, no us oblideu que és un text del 1971!

In memoriam. Victòria Sau Sánchez (Barcelona 1930 – 6 de novembre 2013)

Investigadora feminista. Ha estat una dona profundament original, radical i única en el seu pensa-
ment, que ha dedicat la seva vida a reflexionar i denunciar les bases del sistema patriarcal alhora
que ha formulat camins innovadors d’anàlisi. Entre els seus llibres destaquen el Diccionario ideoló-
gico feminista (1981) y el Vacio de la maternidad (1995).

Com a psicòloga i professora va portar a terme una tasca indispensable que li va permetre fer mol-
tes amigues fidels fins l’últim moment. Ha estat un referent indiscutible del feminisme i va ser
“Mentora” en el 1r. Congrés de les Dones de Barcelona (1999) i va rebre la Medalla d’Honor de
Barcelona (2004) i la Creu de Sant Jordi (2007). Les dones del moviment feminista li van retre ho-
menatge a les Jornades “Les dones sabem fer i fem saber” (2006).

Properament, volem organitzar un acte de reconeixement en la seva memòria per honorar la seva
persona i poder expressar el nostre dol i tota la nostra estimació. El seu cos descansa a Sòria com
era la seva voluntat.

El nostre agraïment pel seu llegat del fons documental a Ca la dona

*****

Alguns enllaços: Entrevista a la revista MYS, núm.15 primavera 2005

Diccionario Ideológico Feminista: online

Bibliografia a l’editoria Icaria: Victoria Sau Sánchez

Vídeos de la jornada:: Càncer de mama i corporalitats dissidents

Voleu seguir com es va desenvolupar la jornada? Aquí la teniu!  Vídeo 1 i Vídeo 2

Esperem poder completar aquesta informació amb una petita crònica… aviat.

Tragèdia lampedusa comunicat Dones de Negre

Dones per dones dóna tot el suport a aquesta declaració de les nostres amigues Dones de Negre
de Padova sobre els tràgics fet de Lampedusa i us convida a difondre aquest manifest i signar
http://www.meltingpot.org/Appello-per-l-apertura-di-un-canale-umanitario-fino-
all.html#.Umqqs3NH4pE

LA TRAGÈDIA DE LAMPEDUSA: PROU CEMENTIRIS MARINS D’ESTAT!!

DONES DE NEGRE DE PADOVA

http://controlaguerra.blogspot.com.es/2013/10/le-tragedie-di-lampedusa-basta-cimiteri.html?
spref=fb

L’article 10 de la Constitució italiana estableix que ” l’estranger que se li nega al seu país l’exercici
efectiu de les llibertats democràtiques garantides per la Constitució italiana tindrà dret d’asil en el
territori de la República , de conformitat amb les condicions establertes per la llei ” .

http://www.meltingpot.org/Appello-per-l-apertura-di-un-canale-umanitario-fino-all.html#.Umqqs3NH4pE
http://www.meltingpot.org/Appello-per-l-apertura-di-un-canale-umanitario-fino-all.html#.Umqqs3NH4pE
http://controlaguerra.blogspot.com.es/2013/10/le-tragedie-di-lampedusa-basta-cimiteri.html?spref=fb
http://controlaguerra.blogspot.com.es/2013/10/le-tragedie-di-lampedusa-basta-cimiteri.html?spref=fb


El dret a circular lliurement d’un país a un altre ha de ser reconegut com un dret humà universal ,
especialment per aquells que fugen de les guerres , les persecucions, les condicions inhabitables .

Actuar per a l’aplicació d’aquesta llei és la responsabilitat de tots i cadascuna i cadascun de nosal-
tres , però encara més , és la responsabilitat de les institucions que han de garantir-ho.De fet , a la
legislació italiana les condicions són particularment excloents i repressives , com la llei Bossi – Fini
. L’alcaldessa de Lampedusa , Giusy Nicolini , és molt clara en aquest punt :

” Cal derogar immediatament el delicte d’immigració clandestina. No hi ha temps a perdre. Per a
això no calen taules ni comissions . Ja hi ha campanyes iniciades des de fa temps i debats en pro-
funditat . El que ha passat és la prova més vergonyosa i més obvia de l’absurd d’aquesta Llei. És
inacceptable que els supervivents d’un naufragi hagin de ser incriminats i tractats com criminals .
L’abolició d’aquest delicte és un acte degut. El mínim que podem fer al nostre país ”

Ha estat en funcionament des del 18 d’octubre, la missió militar –humanitària Mare nostrum en
resposta a l’enfonsament dels migrants al Canal de Sicília .Vaixells de guerra , helicòpters i fins i
tot avions no tripulats per “evitar noves tragèdies “, segons el govern de Letta . L’objectiu de la
missió és ambigua , no es coneixen les regles del joC .És clar que seria molt més convenient per
als llocs d’observació de la Guàrdia Costanera de veure els vaixells .Aquesta nova missió militar
se suma a l’acció de Frontex , l’agència europea per al control de fronteres des de 2006 , quan va
ser establerta al 2012 i que ha costat 518 milions d’euros i almenys 2.000 morts cada any , a més
de la repatriació forçosa de migrants a” infern” a Líbia .També agrega les altres 25 les missions mi-
litars “pau ” soldats italians desplegats a l’estranger amb 9153 soldats que suposen un cost de 1,4
milions d’ euros a l’any .La nostra experiència ens mostra que les missions militars sota la cobertu-
ra “d’humanitària” o ” de pau ” s’hi amaguen les guerres modernes ( Somàlia , l’antiga Iugoslàvia ,
Iraq, Afganistan , Líbia , Mali , …. ) que causen la mort , la destrucció , la pobresa , els refugiats i
refugiades i l’augment de la inversió en l’exèrcit , en detriment de la despesa social en general
(l’escola, la cultura , la salut .. )

CAP GUERRA ÉS HUMANITÀRIA, NO EN NOM NOSTRE:

● la farsa dels funerals de les víctimes de Lampedusa a Agrigento i la cínica passarel·la governati-
va amb taüts buits i sense els supervivents que queden al CIE sense ni tas sols el dret a plorar de
les seves famílies , en total menyspreu dels valors humans més bàsics .

● la reducció a un problema de seguretat i d’emergència del fenomen de la immigració s’ha con-
vertit en estructural, augmentat per la greu responsabilitat política del suport dels països occiden-
tals

La mateixa lògica també condueix a la criminalització dels problemes socials , la dissidència políti-
ca i qualsevol forma de protesta .Fins i tot el recent decret contra el feminicidi aprovat en temps re-
cord s’ha utilitzat com una coberta i xantatge per introduir lleis especials ” anti NO TAV ” sempre en
el ‘punt de vista de la seguretat , després de la qual cosa una vegada més no va ser considerada
la sol · licitud i l’experiència feminista sobre la violència masclista contra les dones .

Estem amb l’alcaldessa de Lampedusa Giusi Nicolini , que amb claredat i dignitat durant molt de
temps ha estat demanant respostes diferents :

─ esborrar el delicte d’immigració il · legal

─ canviar la Llei Bossi – Fini

─ canviar la política d’ asil a Europa

─ obrir un canal humanitari a nivell europeu perquè els i les que fugen de la guerra i la persecució
pugin sol·licitar asil sense arriscar les seves vides en el mar.

Signa en aquest enllaç :http://www.meltingpot.org/Appello-per-l-apertura-di-un-canale-umanitario-
fino-all.html#.Umqqs3NH4pE

Nosaltres volem la vida. I davant la mort el coratge de dir-ho , per recordar i explicar. El coratge de
dolor i del dol , per evitar altres morts i altres fosses marines .Volem la vida , la vida amb “l’altre i
per l’altre” en un món on tantes històries i cultures s’entrellacen, llengües , religions , economies i
costums es barregen enmig de dificultats i tensions , però sempre obrint espais continus d’enriqui-
ment mutu .

Protegim Cld :: carta a les sòcies i amigues

http://www.meltingpot.org/Appello-per-l-apertura-di-un-canale-umanitario-fino-all.html#.Umqqs3NH4pE
http://www.meltingpot.org/Appello-per-l-apertura-di-un-canale-umanitario-fino-all.html#.Umqqs3NH4pE


Benvolgudes sòcies i amigues,

A la darrera assemblea vam parlar de la precària situació econòmica de Ca la Dona (CLD) doncs,
com la majoria de les associacions, estem en un moment difícil per la reducció del finançament
públic i de les aportacions individuals. Com ja sabeu, hem reduït al màxim les despeses tan pel
que fa a l’estructura com a la gestió. Estem fent quantitat d’activitats i projectes amb un pressupost
mínim gràcies a la col·laboració de totes les que aportem dedicació, hores de treball o materials di-
versos.

A l’assemblea es va decidir organitzar una comissió específica dedicada a buscar fons de finança-
ment. Si us plau les que estigueu interessades, poseu-vos en contacte amb secretaria (per telèfon
al 93 412 71 61 o info@caladona.org) i us avisarem de la propera reunió.

També es va decidir engegar una campanya entre les sòcies per

totes les que puguem, actualitzar quotes (pot ser 1€ trimestral, o 2€ o 20€…, el que puguis i en ho
fas saber a la secretaria de CLD el més aviat possible).

fomentar entre les amigues que es facin sòcies. O entre les dones (lesbianes o trans) dels grups
de la casa. O entre la vostra xarxa associativa, acadèmica, veïnal, comunal, etc.

tornar a llençar els bons de suport a la casa que fa dos anys ens van permetre recaptar una bona
suma per fer el trasllat a Ripoll. Són bons de 10 € que pots comprar en paquets de 10 i vendre’ls a
qui pugui aportar un suport econòmic puntual al projecte de Ca la Dona. Pots adquirir els bons a la
secretaria de Ca la Dona , o bé fer un ingrés al compte corrent, indicant el teu nom i com a con-
cepte  “bo  d’ajut”  (caixa  d’enginyeres  3025  0001  12  1433361800  o  La  Caixa:  2100  3205  18
2200303294).

aportar la nostra col·laboració en forma d’activisme per a organitzar activitats, corregir textos, fer
traduccions, gestió administrativa, fer trucades, dissenyar documents, participar de la Comi, impul-
sar la revista de CLD, endreçar, digitalitzar documents del Centre de Documentació, col·laborar
amb la Web, fer manteniment de la casa, i tantes coses més!

Aquí la carta en pdf per si la vols imprimir i distribuir…

Hem de defensar i protegir l’espai Ca la Dona! El necessitem!

Els grups i Cld: una proposta de futur i actualitat, per a fer visible el que cadascuna estem
construint!

Estimades dones dels grups de Ca la Dona,

Després de la celebració dels 25 +1 anys, on recordàrem i remoguérem la història d’aquesta casa,
ens agradaria parlar de futur i re-actualitzar el projecte que ens mou i ens enganxa. Per això des
de la Comi us volem fer una proposta.

Ens agradaria fer una edició especial de la revista de Ca la Dona (tant de bo puguem editar-la en
paper… algunes enyorem la revista física!) per a pensar sobre el present i el futur que volem i pel
qual ens reunim, treballem i lluitem, el futur que ens ha fet arribar fins aquí avui.

Ens agradaria recordar que el món que desitgem no és utòpic ni possibilista, és un món diferent,
és una alternativa global que ara i aquí, d’alguna manera i en molts d’aspectes, ja practiquem: les
relacions, la forma de gestionar, com ens organitzem, les vivències… de les dones i dels grups,
entre els grups i amb altres grups i espais, és ja una altra manera de fer que a les feministes ens
assenyala la mesura i la força que ha d’assolir en el futur.

No som utòpiques, som realistes i, com deia la vella consigna: ho volem tot aquí i ara.

Per això, us volem proposar que cada grup escrigui un text sobre què faria si pogués fer-ho i com
ho faria; en quines circumstàncies el que estem desitjant es pot convertir en proposta efectiva…
Un article positiu i propositiu que, en la diferència respecte el món d’ara, marcaria la crítica amb
l’actualitat.

Què us sembla? Teniu dubtes? Consulteu-los a activitats@caladona.org

Els articles poden ser individuals o col·lectius, han de tenir entre 3200 i  9600 caràcters amb es-
pais, i si ens envieu il·lustracions molt millor.



Per a poder disposar a finals d’any d’aquesta publicació propositiva, engrescadora i de tanta actu-
alitat, caldria que lliureu els articles a finals de juliol… màxim l’agost! Ampliació termini: el setem-
bre us va bé? si, oi?

Envieu els articles a activitats@caladona.org

…Cld és un lloc liminal, un espai en les fronteres…

No us podeu perdre el text que Teresa Sanz i Júlia Llull van preparar per a inaugurar la FemArt
2013:

Presentació de la 19ena Mostra de FemArt: Díscola menopausa, política radical.

Com sabeu Ca la Dona és un lloc liminal, un espai en les fronteres, un lloc de resistència, ara més
que mai obligada, i un lloc de creació: es el lloc del no lloc del feminisme.

Tenim els peus en el que hi ha i el cap en el que encara no hi ha.

El nostre motor polític és la dinàmica de trànsit entre realitat i desig.

Resistència i acció creativa són, per tant, el marc de la Mostra de FemArt.

En aquests moments terriblement reaccionaris, pensem que és necessària la resistència als dis-
cursos conservadors, a les paraules que ens diuen “el que podem fer o no podem fer” i que, en re-
alitat, sols ens suggereixen formes de callar i d’obeir.  És urgent la resistència als discursos que
ens situen en la impotència o en la distracció i ens allunyen de les accions transformadores. Se-
guiu aquest enllaç per a continuar llegint.

9o:El 48hOpenHouse passa per Ca la Dona!

Open House 2013Dissabte 19 d’octubre tindrem la casa oberta per la visita 48H OPEN HOUSE
BCN, Festival d’arquitectura de Barcelona!

Dos franges horàries:  d’ 11 a 13h i de 17 a 19h.

Visites grupals guiades, per conèixer què és Ca la Dona i l’espai des del punt de vista arquitectò-
nic.  Amb la Sandra Bestraten i les activistes de Ca la Dona que vulguin donar un cop de mà.

Dones, si és el cas, contacteu amb secretaria…ens estem organitzant per torns… info arroba cala-
dona.org

Ca la Dona. Ciutat Vella.

Edifici entre mitgeres format per planta baixa i tres plantes pis, amb un gran arc i portes de fusta a
la façana. El projecte de rehabilitació s’ha enfocat com un procés participatiu entre les sòcies i les
entitats de Ca la Dona i un equip de dones arquitectes, i es fonamenta en l’aplicació de criteris in-
novadors de sostenibilitat. Cal destacar l’ús dels panells contralaminats de fusta que consoliden
estructuralment l’edifici, amb una solució que pesa quatre vegades menys que les solucions con-
vencionals de formigó.

http://www.48hopenhousebarcelona.org/index.php/programacio/per-districte/itemlist/category/4-
ciutat-vella

Què és l’Open House?

És la principal cita de la ciutat de Barcelona amb l’arquitectura, un cap de setmana al mes d’Octu-
bre de portes obertes a més de 150 edificis de tot tipus, forma i mida. Una iniciativa de l’associació
Open House Barcelona.

‘Open House’ ofereix l’oportunitat d’experimentar l’arquitectura de forma excepcional i completa-
ment de franc. Les activitats de l’Open House conviden a tothom a explorar i entendre el valor d’un
espai ben construït i dissenyat. Aquest esdeveniment, va començar a London l’any 1992, i des de
a les hores ‘Open House’ s’està introduint arreu del món: New York, Dublin, Galway, Tel Aviv i ara
Barcelona.

tota la infor 48hopenhousebcn a la web: http://www.48hopenhousebarcelona.org/index.php/inici

mailto:activitats@caladona.org


Donatge a Alice Munro

Per celebrar que el premi Nobel de Literatura ha estat atorgat a Alice Munro us adjuntem uns en-
llaços interessants per conèixer-la i començar a llegir-la si no ho heu fet encara… Us recordem
que és una de les nostres imperdibles.

Enllaç vilaweb amb la notícia

http://www.vilaweb.cat/noticia/4148986/20131010/alice-munro-guanya-nobel-literatura-2013.html

Enllaç de quan es va traduir la seva obra Estimada vida on hi ha un pdf amb una de les seves nar-
racions

http://www.vilaweb.cat/noticia/4096237/20130318/avancament-editorial-alice-munro-estimada-vi-
da.html

Pdf amb narració Nit

http://www.vilaweb.cat/media/attach/vwedts/docs/estimada_vida_Alice_Munro.pdf

Conte Nit, publicat en català per Club Editor, que ha cedit drets a Núvol per tal d’oferir la descàrre-
ga del conte:

http://www.nuvol.com/critica/estimada-vida-alice-munro/

7 contes, en castellà

http://lecturasindispensables.blogspot.com.ar/2013/10/cuentos-alice-munro.html

per acabar, transcripció del que va dir Alice Munro, en saber la notícia del premi: va dir que li sem-
blava “increïble” i “terrible” que només 13 dones haguessin guanyat el Nobel de literatura des de
l’any 1901.

vídeo  curtet  de  la  concessió  premi  nobel:  http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=dCeoaFmiVF8 

Syria:: vídeo resum de la concentració del 9 de setembre

Recordeu la convo d’aquí sota? Aquí teniu un petit vídeo de l’acte, amb la intervenció de Glòria, de
Dones x Dones.

Attac.tv :: “la economía feminista” amb Cristina Carrasco. Vídeo de 10min.

La economía feminista – Cristina Carrasco por attactv

El sistema económico actual destaca la contradicción entre el beneficio de capitalismo y el cuida-
do de la vida, o “entre capital y vida”, como dice en esta entrevista Cristina Carrasco, profesora de
Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. El abandono del patriarcado y la transición a
un nuevo modelo de economía feminista es deseable: “Estamos pidiendo que los hombres acep-
ten que el mundo posible mejor para todos y todas no es el mundo del poder, del mercado capita-
lista, del dinero

Vegeu el vídeo a http://www.attac.tv/2013/08/18541.

Ha mort Josefina Piquet. Comiat 14/08 a Les Corts 13h. Vetlla a sala 13.

Benvolgudes sòcies,

La Josefina Piquet va morir ahir dilluns. Totes la recordareu com la nena del 36. Havia participat
en les nostres activitats de reconeixement a les Dones del 36, totes elles valorades i recordades a
la Trobada de Dones 2006.

El comiat serà demà dimecres 14 d’agost, al Tanatori de Les Corts de Barcelona a les 13h. La vet-
lla és a la Sala 13.

Salutacions i les que puguem ens veiem allà

Gràcies Josefina, per la teva força i constància

Et trobarem a faltar

Us deixem un enllaç a la notícia recollida al Punt Avui diari:

http://www.attac.tv/2013/08/18541
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dCeoaFmiVF8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dCeoaFmiVF8


ADÉU A LA ‘NENA DEL 36′

Les teves amigues de Ca la Dona

Signem! Crida de la comunitat Palestina

Dones x Dones dóna suport a aquesta crida de la comunitat palestina i us demana que signeu to-
tes i ho feu córrer…

NO AL BLOQUEIG DE GAZA. Fi de l’ocupacio /solidaritat amb el pobLle de Palestina!

[CATALÀ]  [CASTELLÀ]

Des  de la Comunitat Palestina de Catalunya i del Moviment de Solidaritat  amb Palestina ens vo-
lem manifestar sobre la situació actual a Egipte, que  afecta d’una manera directa a totes les per-
sones residents a la Franja  de Gaza que es troben a l’estranger. El cop d’estat d’Egipte no només
està afectant a nivell intern sinó que també a nivell internacional,  sobretot als ciutadans de Gaza.

Com  sabem des de fa més de cinc anys, la zona de Gaza està patint un  bloqueig per part de
l’Estat sionista israelià i amb la complicitat  d’Egipte. Aquesta situació afecta d’una manera directa
a la única  frontera que hi ha entre Gaza i Egipte, la Frontera de Rafah. El  cos militar del país, que
ha agafat el control de l’Estat després del  cop, ha donat l’ordre a tots els aeroports internacionals
de no deixar  als ciutadans palestins que estan fora de Gaza a viatjar fins a Egipte des  de qualse-
vol lloc del món.

Nosaltres,  com a Moviment de Solidaritat amb Palestina, denunciem aquesta actuació  per part
del Govern d’Egipte i exigim una solució immediata per a aquesta  situació que vulnera els drets
humans de la població civil de Gaza.

Actualment, a Barcelona ens trobem en quatre casos que estan patint les conseqüències d’aques-
ta decisió. Comptem,  en aquest cas, amb un total de tres enginyers d’una delegació de  l’Ajunta-
ment de Gaza que es troben a Barcelona, on el dia 30 de juny  tenien  previst agafar l’avió a les
15:20 de tornada cap al Caire. Una vegada  dins l’avió, les autoritats de l’aeroport del Prat els van
fer abandonar l’avió per l’ordre rebuda des del Govern d’Egipte.

Tanmateix,  comptem amb una altra dona que es troba amb la mateixa situació, té a  tota la família
a Gaza i necessita tornar-hi, ja que la seva família depèn d’ella.

Tenim  en compte que, en tots aquests casos, aquestes persones es troben en situació irregular,
pel fet de que se’ls ha caducat el visat i el  procés de renovació d’aquest, segons la llei de l’Estat
espanyol, és  massa complicat si no és una situació justificada, i en aquest cas,  segons la llei, no
ho és.

Per  tant, com a moviment que treballem per la causa palestina i  en defensa dels drets humans,
exigim a les autoritats egípcia, espanyola  i israeliana:

- Exigim obrir la frontera de Rafah, per tal de que tots els palestins que es troben fora puguin tor-
nar a casa seva.

-  Exigim al  Govern Espanyol que faciliti un permís especial per a aquestes  persones, per tal de
que, durant la seva estança al país, estiguin d’una  forma regular.

- Exigim respecte al dret de retorn.

- Denunciem l’actuació de l’armada egípcia que va obrir foc contra vaixells de pescadors palestins.

-  Exigim al govern israelià que permetin el pas als palestins des de  l’aeroport de Tel Aviv, tenint
en compte que està totalment prohibit a  qualsevol palestí l’ús d’aquest.

-  Exigim al govern israelià que permetin el pas als palestins de Gaza,  per la frontera de Jordània
amb Cisjordania, tenint en compte que està  totalment prohibit als palestins de Gaza fer-la servir.

- Demanem  el suport i la actuació immediata del Parlament català per pressionar a  les autoritats
responsables d’aquesta situació i per aconseguir el  retorn d’aquestes persones.

http://www.ipetitions.com/petition/demanem-que-saturi-el-bloqueig-de-gaza/

4art aniversari :: Natalia Estemirova. Juntes podem!

http://www.ipetitions.com/petition/demanem-que-saturi-el-bloqueig-de-gaza/


Ahir 15 de juliol Dones x Dones vam recordar el quart aniversari de la mort de la nostra amiga txet-
xena Natalia Estemirova defensora dels drets humans , feminista, que moltes heu conegut aquí a
Catalunya.

La seva vida sempre ens il·luminarà contra la por i el terror… pensant en una Txetxènia lliure i lai-
ca on les feministes i totes les persones tinguin dret a tots els drets…

Estem emocionades de veure la foto ahir de una altra amiga que també coneixeu, l’Elena  Wi-
lensky, repartint fotos a sant Petersburg s de la Natasha, exigint justícia pels seus assassins…les
xarxes existeixen.. No perdem la memòria…Juntes podem.

Dones x Dones

donesxdones@gmail.com

4jul:: AVORTAMENT :: 60minuts 60veus 60raons

Concentració davant la Catedral aquest dijous dia 4 de juliol, a les 19h., convocada per la Platafor-
ma Nosaltres Decidim, amb el suport de la Campanya.

La Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït donem suport a aquesta crida. Perquè la
Campanya fou critica amb la Llei de Drets Sexuals i  Reproductius i d’Interrupció Voluntària de
l’Embaràs del 2010 ja que, tot i els avenços, no respon a les necessitats reals d’autonomia i capa-
citat plena de decisió de les dones, però no farem cap pas enrere en la pràctica del dret a decidir
sobre el propi cos. Per tant, ens sumem a la Plataforma en la defensa d’aquella llei, convocant-vos
a totes a assistir amb la samarreta i les xapes del @dretpropicos.

QUE NO ENS RETALLIN EL DRET  A L’AVORTAMENT

Davant les constants amenaces per part del Govern del Partit Popular de reformar la Llei de Salut
sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs, (2/2010) i coincidint amb el tercer ani-
versari de la seva entrada en vigor convoquem a la societat catalana el proper 4 de juliol a que no
ens retallin el dret a l’avortament.

El dret a la interrupció voluntària de l’embaràs és una de les conquestes més importants en relació
als drets de les dones i la seva contrareforma colpeja el model de societat perquè dinamita el res-
pecte a les decisions de les dones i el principi d’igualtat.

Defensem la maternitat lliurement decidida, derivada del dret al propi cos. No volem que sigui una
situació sobrevinguda ni obligada per lleis restrictives. Volem que les dones puguin prendre la de-
cisió sobre el seu embaràs i que aquesta, conscient i responsable, sigui respectada.

Les dones, com persones lliures per decidir, volem que l’actual llei de salut sexual i reproductiva
no retrocedeixi i que l’avortament es garanteixi com una prestació sanitària més. No estem dispo-
sades a retrocedir 30 anys en els nostres drets. Les dones i els homes rebutgem la regressió que
suposa de les llibertats personals.

Volem relacions igualitàries, anticonceptius gratuïts i a l’abast de tothom. Dret a decidir i avorta-
ment lliure i gratuït.

Volem que els professionals de la sanitat puguin exercir amb seguretat jurídica. Aquesta la política
en la que treballem les feministes de tot el món.

L’avortament és una realitat. L’educació sexual i afectiva una necessitat.

Per tot això,  convoquem el proper 4 de juliol a les 19 hores davant de la Catedral de Barcelona:
60 minuts, 60 veus, 60 raons diran no a la llei de la contrareforma de l’avortament.

Adhereix-t’hi!!!

LLISTAT ADHESIONS:

ACAI (Associació de clíniques autoritzades per a la interrupció de l’embaràs) + ACCIÓ ESCOLTA
DE CATALUNYA + APFCiB (Associació de planificació familiar de Catalunya i Balears) + ASSOCI-
ACIÓ MÓN COMUNICACIÓ + ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA + CASALS DE JOVES DE CATA-
LUNYA + CCOO + DONES EN XARXA + DONES JURISTES + ESCOLA LLIURE EL SOL + ES-
QUERRA UNIDA i ALTERNATIVA + FEMINISTES DE CATALUNYA + FUNDACIÓ Mª AURÈLIA
CAPMANY + HOMES IGUALITARIS + HOMES SOCIALISTES PER ALA IGUALTAT + MLP (Movi-
ment laic i progressista ) + PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE +

mailto:donesxdones@gmail.com


PSC + SOCIETAT CATALANA DE SEXOLOGIA + UGT + COL.LEGI OFICIAL D’INFERMERES I
INFERMERS DE BARCELONA + FEDERACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE BARCELONA (FAVB) +
DONESUGT + ERC + FEDERACIÓ DE DONES DE CATALUNYA PER LA IGUALTAT + JOVEN-
TUTS SOCIALISTES DE CATALUNYA (Federació Barcelona) + DONES AMB INICIATIVA + CEN-
TRE CULTURAL LA NOSTRA ILLA + PLATAFORMA PEL DRET A L’AVORTAMENT DE TERRAS-
SA + DONES DE BÍTEM (Baix Ebre) + LES DONES DEL BAGASTRÀ DE VILOBÍ D’ONYAR +
COOPERACCIÓ + ASSOCIACIÓ CANDELA PER A LA INVESTIGACIÓ I ACCIÓ COMUNITÀRIA +
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS + JOVES D’ESQUERRA VERDA + LA COMISSIÓ DE DO-
NES ADVOCADES DE  L’ICAAB

29j: Manifestació Dia Internacional per l’alliberament LGTBI

(imatge cartell)

ENS TROBEM AL BLOC FEMINISTA DE LA MANI!!

Franca Rame, ha mort

Franca Rame, actriu, activista i dramaturga italiana. Va morir ahir, a Milà, als 84 anys. Una altra
dona que marca la genealogia de tantes feministes.

Alguns articles i piulades del tuiter (gràcies Feministes Indignades) amb vídeos i més informaci-
ons:

La  mujer  sola,  d  #FrancaRame  (aunq  no  aparezca  en  los  créditos)  y  Dario  Fo
https://vimeo.com/7370582 x Esperanza Ro @Feministesbcn

Hola @rtve en homenaje a #FrancaRame (muerta hoy) podíais re-emitir este monólogo https://vi-
meo.com/7370582 y así la añadís a los créditos… @feministesbcn

Mor #FrancaRame als 84 anys i ens quedem una mica més òrfenes aquí https://www.dropbox.-
com/s/g23b8gynej264rf/Fo%20Dario%20-%20Ocho%20Monologos%20%28teatro%29.doc  …
8monòlegs (cast) v/ @ColectivoMantys

La seva bio a la wikipedia (a la viquipedia no hi és!?) http://es.wikipedia.org/wiki/Franca_Rame

Grande #FrancaRame http://www.youtube.com/watch?v=tv1Pkt72IRA … Tutta casa letto e chiesa,
seguimos igual… Si hablas italiano, NO TE LO PIERDAS v/@santa_slavina

http://www.lavanguardia.com/cultura/20130529/54374497618/muere-franca-rame.html

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/oci-i-cultura/mor-actriu-franca-rame-dona-nobel-dario-
2403692

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/05/29/actualidad/1369822974_671565.html

http://www.corriere.it/cultura/13_maggio_29/franca-rame-morta_7ba7b63a-c83f-11e2-8fbd-d55c-
deb0d621.shtml

(… una piulada per acabar: Me pregunto si cuando muera Darío Fo, lo primero q se señalará es q
fue marido d #FrancaRame y si las fotos q lo ilustren, serán d la pareja)

Rosa Vidal Puiggròs se n’ha anat – per Mercè Otero-Vidal

Companyes,

No sé per què pensava que mai no arribaria aquest dia d’haver-vos de comunicar la mort de la
meva mare, Rosa Vidal Puiggròs. Potser algunes de vosaltres la vàreu conèixer perquè va ser una
activista del moviment veïnal, feminista i catalanista, enamorada de Barcelona.

Va morir ahir a la tarda i farem la vetlla al tanatori de les Corts el divendres 26 a partir de les 12:30
i la cerimònia de comiat serà el dissabte 27 a les 10:30 del matí.

Justament avui plou i vessa la tristesa…Us adjunto un dels seus textos:

Havia acabat de ploure i una tènue boira tapava el paisatge. L’olor de la terra mullada omplia els
sentits d’olors , de vida i de natura florint. Quan el tel de la boirina passés, els matolls d’herbes co-



mençarien a florir. El romaní puntejava i la farigola feia l’ullet a les petites margarides. Els pins ma-
jestuosos deixaven caure rajolins d’aigua transparent. I els roures vigilaven atents aquell joc d’anar
i venir dels ocells buscant el lloc apropiat per fer el niu. Tot respirava vida. Allà a la llunyania ja s’ -
havia estripat la boira i el cel blau i daurat omplia de llum , d’alegria i de joia…

Gràcies

Mercè Otero-Vidal en nom de la meva germana Montserrat i del meu nebot Daniel

(Foto: la vanguardia, 2 desembre 2001)

Notícia trista. Rosa Vidal Puiggros, mare de la Mercè i la Montse Otero-Vidal ha mort als 92
anys. Comiat 27/04, 10:30h les corts

ROSA VIDAL PUIGGRÒS ENS VA DEIXAR  AHIR 24 d‘ABRIL ALS 92 ANYS…

Una abraçada gran per la Mercè i la Montse, i un record per a la Rosa, dona forta, tendra i acolli -
dora, decidida i conseqüent, que sabia fer-se estimar i respectar.

Republicana, catalana , lluitadora i defensora dels drets de les dones i de les veïnes i veïns de tot
arreu en especial a la seva estimada Vocalia de l’Esquerra de l’Eixample.

Mare de dues activistes feministes que sempre ens l’han mostrada com la seva genealogia més
propera i estimada per seguir canviant el món..

I per fer memòria us adjuntem aquest article-entrevista publicat a la Vanguardia quan va rebre la
medalla d’honor de Barcelona per la seva tasca de tants anys a l’Associació de veïnes i veïns de
l’Esquerra de l’Eixample.

NO T’OBLIDAREM

El comiat es farà  al Tanatori de les Corts ,Sala 8, el dia 27 d’abril a les 10.30 del matí

Foto de Dones d’enllaç, enviada per la Sylviane Dahan. Veiem a la Rosa Vidal, fila superior, terce-
ra per l’esquerra.

També a Dones d’Enllaç podeu llegir textos de Rosa Vidal (Ve na de l’esquerra de l’Eixample),�
memòria històrica de les dones dels nostres barris.

27/04 :: Mercat Solidari de Roba i Complements de Calala

Mercat Solidari de Roba i ComplementsFashion For FeminismAquesta primavera, renova el teu
fons d’armari amb Calala-Fons de Dones

Mercat Solidari de Roba i Complements – Fashion For Feminism

Aquesta primavera, renova el teu fons d’armari amb Calala-Fons de Dones

Data i lloc: dissabte 27 abril 2013 de 11 a 21h. a Ca la Dona (C/ Ripoll, 25, baixos) de Barcelona.
Espai a peu de carrer, adaptat per a persones amb diversitat funcional (activitat mixta)

Aquesta primavera, renova el teu fons d’armari amb Calala Fons de Dones. Si tens roba que ja no
utilitzes però encara fa servei, Porta-la a l’oficina de Calala o contacta’ns i passarem a recollir-la
per vendre-la al Mercat Solidari de Roba i Complements

Si vols comprar roba comptarem amb donacions de blocs de moda i tendències com Not here to
please you. Pot ser roba d’estil vintage, casual o street wear, per a dones, homes, nenes i nens: hi
ha lloc per a totes les propostes i estils! Podràs veure i comprar les creacions de roba i comple-
ments  de Perrita Faldera, Niña de Fuego, Drap Art, Leticia, Xinxaina, ReNoC, Caterina Vestidor,
La Ciutat Invisible i moltes més! Hi haurà contacontes i jocs infantils a càrrec de  Sophie Heydel;
aperitiu i beguda a preus populars, menjar a càrrec del càtering de Ca la Dona; taller de reciclatge
de roba (porta la teva peça per customitzar-la); ); sorteig solidari; paradetes informatives de Cala-
la; música a càrrec de DJ Marimba i Cheikha Brigitte … i molta primavera.

11 a 12h: obertura de portes, Contacontes i jocs infantils a càrrec de l‘espai infantil i per a cuidado-
res de Ca la Dona

13h: Aperitiu.

14.30h: dinar a càrrec de Ca la Dona.

17h: Taller de reciclatge de roba. Porta una peça de roba per customitzar-la!

Obertura del photocall



18 a 21: DJ Marimba y Cheikha Brigitte.

20h: Rifa solidària.

21h: Tancament i foto de família.

Per què col·laborar amb nosaltres?

Calala-Fons de Dones és una fundació creada el 2009, amb seu a Barcelona,  que es dedica a
aconseguir recursos per moviments i organitzacions feministes i de dones, a l’Estat espanyol ia
Llatinoamèrica i el Carib, per promoure el seu empoderament i lideratge i seus drets. Actualment
tenim dos programes principals, un de suport a la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defenso-
ras de Derechos Humanos, i un altre de suport a organitzacions de dones migrades: Red de Muje-
res Latinoamericanas y del Caribe viviendo en España, Grupo Ixchel, La Independent i Mujeres
Pa’lante. Formem part de la Xarxa Internacional de fons de dones que, des dels anys 80, busca
noves fonts de finançament a tot el món per donar suport a les organitzacions i moviments de do-
nes que no tenen accés als donants tradicionals, especialment els grups petits i de base, o que
treballen temes que poques agències volen finançar: drets reproductius, salut sexual, treballado-
res domèstiques, violències de gènere, treballadores sexuals… Fem part del moviment al què do-
nem suport i busquem generar aliances i sinergies entre dones i feministes de diferents àmbits.

Demà tarda,23/04, sorteig de 10 joies imperdibles + val de compra 30€ a Pròleg

EL 23 d’abril 2013 sortejarem la cistella literària d’imperdibles. La cistella inclou un val de compra
de 30€ per llibres a Pròleg! EL SORTEIG CISTELLA SERÀ EL 23/4 cap A LES 19H, A CA LA
DONA. Per tenir números: passa per secretaria de ca la dona!  (números a 1€).Demà dimarts en-
cara estàs a temps. Ca la Dona obre portes per Santa Jordina, posant paradeta de llibres 2a Mà
cedits per les activistes feministes més literàries de la casa!

Aquesta cistella ha estat possible gràcies a: Mireia Bofill, Verena Stolcke, Dolores Juliano, Loreda-
na Cozzi, Vicent Laguna, Neus Moreno, Domi i Marta Gonzàlez

Els imperdibles de la cistella. les joies són…

La Bolchevique enamorada – Alejandra Kolontai. la sal

Dintre meu – Doris Lessing. Destino

La mística de la Feminidad – Betty Friedan. feminismos

Te deix, amor, la mar com a penyora – Carme Riera. Les eines laia

Nombrar el mundo en femenino – María-Milagros Rivera Garretas. Icaria

Judici de pedra – Ruth Rendell. La Magrana

Asesinato en el corazón de Jerusalén – Batya Gur. Siruela

P De peligro – Sue Grafton.Tusquets editores

El tren de les 4.50 – Agatha Christie. La llar del llibre, 4 edició

Duoda. Revista d’estudis feministes, núm. 7, 1994 – Duoda. Universitat de Barcelona

+ el val de compra de 30€ a Pròleg, Llibreria de Dones. A utilitzar durant el 2013.

La llista d’autores imperdibles. Quines són les teves preferides?

No les deixem soles :: Preses a Palestina

Avui  volem donar suport a totes les accions que es fan arreu del món per llibertat dels presos i
preses palestins, en especial a la Coalició de Dones per la pau, que avui es manifesta a Jerusa-
lem amb aquestes informacions.Els detinguts/des en presons israelianes són uns 4.800 • Entre
aquests presos es troben entre uns 220 menors, incloent 31 menors de 16 i 13 dones a les pre-
sons israelianes.170 detinguts administratius es mantenen sense judici i sense conèixer els càr-
recs en contra seu. La detenció administrativa es duu a terme la detenció sense càrrecs i sense
que la persona detinguda rebi informació sobre els detalls dels càrrecs.. La detenció pot ser reno-
vada cada sis mesos, i  els detinguts administratius a la presó d’aquesta manera durant molts
anys.Una gran part de les condemnes dels tribunals militars sobre la base de confessions i incrimi-
nació recollides mitjançant tortura, la privació del son i l’extorsió.Les persones empresonades i de-



tingudes  palestins en presons dins d’Israel, ho estan en contra de la Quarta Convenció de Gine-
bra de manera explícita. Aquesta situació fa que sigui molt difícil per a les visites familiars, i els
presos que reben visites molt rarament, a causa d’això.Uneix-te a nosaltresVisita la pàgina d’AD-
DAMMER, http://www.addameer.org/ on ve tota la informació. Escriu cartes als presos i presesNO
ELS DEIXEM SOLS I SOLES, FI DE L’OCUPACIÓ, PER LA LLIBERTAT DE LES PRESES, I PRE-
SOS PALESTINS .  FI  DE L’OCUPACIÓ.ESCRIVIM CARTES, CONEIXEM EL SEUS NOMS….
PROU VIOLÈNCIA I TORTURAvui  volem donar suport a totes les accions que es fan arreu del
món per llibertat dels presos i preses palestins, en especial a la Coalició de Dones per la pau, que
avui es manifesta a Jerusalem amb aquestes informacions.

nonameEl dimecres 17 d’abril és el dia de les preses i els presos palestines.

Volem donar suport a totes les accions que es fan arreu del món per llibertat dels presos i preses
palestins, en especial a la Coalició de Dones per la pau, que el 17/04 es manifestà a Jerusalem
amb aquestes informacions:

Els detinguts/des en presons israelianes són uns 4.800 • Entre aquests presos es troben entre uns
220 menors, incloent 31 menors de 16 i 13 dones a les presons israelianes.

170 detinguts administratius es mantenen sense judici i sense conèixer els càrrecs en contra seu.
La detenció administrativa es duu a terme la detenció sense càrrecs i sense que la persona detin-
guda rebi informació sobre els detalls dels càrrecs.. La detenció pot ser renovada cada sis mesos,
i els detinguts administratius a la presó d’aquesta manera durant molts anys.

Una gran part de les condemnes dels tribunals militars sobre la base de confessions i incriminació
recollides mitjançant tortura, la privació del son i l’extorsió.

Les persones empresonades i detingudes  palestins en presons dins d’Israel, ho estan en contra
de la Quarta Convenció de Ginebra de manera explícita. Aquesta situació fa que sigui molt difícil
per a les visites familiars, i els presos que reben visites molt rarament, a causa d’això.

Uneix-te a nosaltres

Visita la pàgina d’ADDAMMER, http://www.addameer.org/ on ve tota la informació. Escriu cartes
als presos i preses

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

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

Dones x Dones

CNDC:: Retallades a la participació?

Canvis importants en les normes que regulen la participació en el Consell Nacional de Dones de
Catalunya (CNDC) – ¿Les retallades arriben a la participació? (Document en pdf)

La nova proposta de decret elaborada per l’Institut Català de les Dones substitueix l’actual comis-
sió permanent -integrada per representants de les federacions, plataformes i xarxes de grups de
dones de Catalunya i per representants de les assemblees territorials de dones de Catalunya- per
una comissió de coordinació que reunirà les coordinadores territorials de l’ICD i les coordinadores
dels grups de treball designades per la Presidenta de l’ICD entre les membres del Consell, se su-
primeix la Vicepresidenta segona (elegida fins ara per les entitats), el Consell no podrà emetre de-
claracions, les polítiques de dones queden reduïdes a polítiques per a la igualtat efectiva de dones
i homes i per a l’abordatge de la violència masclista, i un redactat ambigu sembla obrir el Consell a
la participació i fins i tot la representació d’homes.

Dissabte 6 d’abril es va presentar la proposta en audiència pública al Plenari del Consell i la Presi-
denta de l’ICD i la consellera de Benestar i Família han acceptat ampliar el termini de presentació
d’al·legacions per part de les entitats del Consell fins que un grup de treball que es constituirà en
el marc de la comissió permanent del Consell l’hagi examinat i hagi pogut presentar els seus co-
mentaris i propostes alternatives, si s’escau.

+ INFO

El 8 de març d’enguany, les entitats que formem part del CNDC varem tenir notícia per primera ve-
gada de què acabava de sortir a informació pública una proposta de Decret que modifica en as-



pectes importants les formes de participació en el Consell (vegeu document 1304_CNDC_Compa-
rativa on trobareu subratllats tots aquests canvis).

Ràpidament, algunes de les entitats que formem part de la Permanent ens vàrem mobilitzar per
promoure la convocatòria d’una Permanent extraordinària on poder debatre aquesta proposta que
ens agafava totalment per sorpresa, ja que mai se’ns havia dit res, malgrat que la darrera Perma-
nent s’acabava de reunir el 13 de febrer passat.

El dimarts 2 d’abril es va celebrar aquesta Permanent extraordinària en la qual una primera roda
d’intervencions de totes les entitats allí representades (vegeu llista annexa), ens va permetre cons-
tatar una coincidència total en el malestar per no haver estat consultades anteriorment sobre l’ela-
boració i continguts d’aquesta proposta que ens afecta tan directament, així com la inquietud ge-
neralitzada pel canvi d’enfocament que aquesta suposa en relació a la participació de les dones i
les entitats de dones, i al reconeixement de l’aportació diferenciada de les dones a la construcció
de la nostra societat. Un aspecte que es cabdal per a nosaltres i que ha estat reconegut a nivell
mundial des que la Conferència Mundial de Beijing va declarar la importància de mirar el món amb
ulls de dona i veure les dones no com un problema, sinó com a part de la solució dels problemes
del món. Del qual es desprèn que les polítiques de dones no han d’atendre només als greus pro-
blemes, discriminacions i agressions que patim les dones, no es poden reduir a la lluita contra la
violència i a una suposada recerca d’igualtat, sinó que també han de tenir present l’aportació di-
versa i diferenciada de les dones i de les entitats de dones en tots els àmbits de la societat, a fi de
donar-li valor i que sigui tinguda en compte de manera transversal en tota l’acció de govern. I per
això és imprescindible que la seva veu sigui escoltada i tingui espais propis per expressar-se.

Coincidíem així mateix en valorar el paper del Consell i de la Comissió Permanent, tal com ha vin-
gut funcionant fins ara, com a espai de relació, d’intercanvi , de coneixement mutu i d’aprenentat-
ge, imprescindible per fer xarxa entre les dones i les entitats de dones de tot el territori. En aquest
sentit totes les representants de les assemblees territorials varen manifestar una especial preocu-
pació per la pèrdua que suposa el fet que la proposta delegui la seva representació a les perma-
nents en les coordinadores territorials del govern, tot desvirtuant l’esperit participatiu, plural, divers
i descentralitzador que fins ara ha regit el funcionament de les assemblees territorials i del propi
Consell. Com també ho fa la supressió proposada de la Vicepresidència segona, elegida fins ara
en representació de les entitats, la prohibició d’emetre opinions, o un cert redactat ambigu que
sembla que obri la porta a la participació i fins i tot a la representació d’homes en el Consell.

Per tot això totes les assistents varem expressar de manera unànime la demanda de retirada de la
proposta de decret o, si això no fos possible, la seva congelació, fins que no haguem tingut oportu-
nitat de debatre a fons les implicacions del canvis que es proposen -alguns formals però també
molts de contingut- i de presentar les nostres pròpies propostes en relació a aquells aspectes que
calgui millorar en el funcionament del consell i de la permanent, que segur que n’hi ha. I per això
necessitem temps i espais de diàleg, amb la creació de grups de treball que tinguin en compte els
ritmes i possibilitats de les entitats, que en aquests moments tenim grans problemes per mantenir
el nostre funcionament habitual degut a les restriccions pressupostàries i al retard en el cobrament
de les subvencions.

Com a resposta la Presidenta del Consell i de l’ICD, Montserrat Gatell, es va comprometre a tenir
en compte aquesta petició i posar en marxa aquests grups de treball sense terminis limitadors,
compromís que va reiterar posteriorment en el Plenari del Consell del passat dissabte 6 d’abril.

Ara es preveu que la setmana entrant es comenci a reunir aquest grup de treball on tindrem oca-
sió de debatre propostes amb la  resta  d’entitats.  En el  document  adjunt  (Comparativa  decret
CNDC) hem recollit algunes idees per una possible proposta alternativa. Qualsevol comentari o
suggeriment serà molt benvingut.

El consells de participació i les seves limitacions han estat un tema reiterat de debat i de dissens a
Ca la Dona (vegeu, entre altres, revista Ca la Dona núm.67 -juny 2009, “les relacions amb les ins-
titucions”), però sempre hem valorat les relacions amb dones diverses que allí hem pogut anar tei-
xint al llarg dels anys. El debat a la darrera Permanent extraordinària i en el Plenari de dissabte
passat ens ha confirmat una vegada més que aquestes relacions són sòlides i que les nostres
amigues i companyes d’altres grups i altres contrades també les valoren i volen preservar-les. El
grup de treball sobre la proposta de decret pot ser una ocasió per continuar teixint la nostra xarxa i
donant valor a les aportacions i la participació de les dones en tots els àmbits.



Mireia Bofill Abelló (representant de Ca la Dona al CNDC)

Llista assistents Permanent extraordinària del CNDC celebrada el 02.04.2013

Bardají Bofill, Sònia Federació Catalana de Famílies Monoparentals

Bofill Abelló, Mireia Associació Ca la Dona

Bosch Amblàs, Carme Assemblea Territorial de Dones de Girona

Catalan Piñol, Carme Xarxa de Dones per la Salut

Farreny Justribó, Josefina Assemblea Territorial de Dones de Lleida

Fernàndez Sansa, Rosa M. Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones

Franch Rius, Carme Assemblea Territorial de Dones de Terres de l’Ebre

Gil Eiroá, Raquel Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió General de Treballadors
de Catalunya (UGT)

Llauradó Llort, Antònia Assemblea Territorial de Dones de Tarragona

Llurba Caparró, M. Rosa Assemblea Territorial de Dones de Tarragona

Peláez Moya, Ángeles Federació de Dones de Catalunya per la Igualtat

Pérez Cregenzan, Montse Secretaria de la Dona i Cohesió Social de CCOO de Catalunya

Puig Barris, Marina Assemblea Territorial de Dones de Girona

Riu Pascual, Carme Xarxa Vinculant

Rosich Solé, Laia El Safareig Grup de Dones Feministes de Cerdanyola del Vallès

Oliveda Puig, M. Lluïsa Coordinadora GT Dones Gran

Velocci, Clarisa Plataforma Comunitària: Treball Sexual i Convivència

Vilà Planas, Montserrat Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere

Presencia les Dones i de la Marxa Mundial de Dones al Foro Social Mundial 2013 a Tunissia

El Foro va començar el dimarts 25 de març amb una Assemblea de Dones. Les dones participants
estem d’acord en defensar els nostres drets i el reconeixement de que la nostra participació en lli-
bertat és imprescindible per a la construcció de un món millor per a totes les persones. Una mani-
festació  va recorrer els carrers de Tunis abans del inici dels debats

Calala: Trobada Xarxes de suport mutu entre dones el 20/03 a l’Espai Ca la Dona, 19h

Des de Calala us convidem a la Trobada de Xarxes de Dones de suport mutu.

Parlarem de com les dones s’organitzen per superar la crisi i donar-se suport en el dia a dia. Pre-
sentarem experiències ja existents d’estalvi cooperatiu, xarxes de cura, menjadors populars, su-
port entre emprenedores… i pensarem quines de noves podem construir.

Participen:

- Remei Sipi, guineana, membre d’E'waiso Ipola i Jemanjà associació de dones, practica la tontina
i participa d’una xarxa de cura de criatures.

- Fatou Secka, gambiana, presidenta d’Equis (Associació contra la Mutilació Genital Femenina),
participa de diverses tontines a Catalunya i dóna formació sobre estalvi financer.

- Betty Puerto Barrera, colombiana, de l’Organització Femenina Popular, parlarà dels menjadors
populars que gestiona l’OFP a Colòmbia coma iniciatives d’acollida de la població afectada pel
conflicte armat.

- Eli Manzano, impulsora de la Comissió de Gènere de Coop57, cooperativa de finances ètiques i
solidàries

-Guernica Facundo, consultora sobre gènere, emprenedoria i cooperativisme, impulsora de Com-
plementun, participant al projecte de formació per a emprenedores de Calala.

- Núria Gracia Puigarnay, creadora de NurandCo, assessoria per a emprenedores, forma part de
les xarxes Executives on Line i Agima, participa al projecte de formació per a emprenedores de
Calala.



I  presentarem el  projecte  “Enxarxant  emprenedoria,  economia social  i  solidaritat  entre dones”
guardonat amb el premi Maria Aurèlia Capmany-8 de març de l’Ajuntament de Barcelona

on:? a l’Espai Ca la Dona: Carrer Ripoll 25, 08002 Barcelona

Organitza: Calala – Fondo de Mujeres – C/Girona 25, principal – 08010 Barcelona – 933011793 –
www.calala.org – calala@calala.org

5M Ca la Dona a Ecoconcern. 19:30h Xerrada-col·loqui amb Mercè Otero-Vidal

“El moviment feminista, Ca la Dona: història i perspectives”, Dimarts 5 de març a les 19:30 hores

Xerrada-col·loqui amb Mercè Otero-Vidal.(Mestra jubilada. Activista feminista a Ca la Dona i a la
Xarxa Feminista. Assessora en Coeducació. Traduccions i articles de ginecocrítica).

Ca la dona, un espai de dones emblemàtic dins del moviment feminista, celebra els 25 anys. Els
canvis socials que hi ha hagut des de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona l’any 1976 fins
a l’actualitat ha portat a les dones del moviment feminista a recuperar la seva història de reivindi-
cació i força alternativa i continuar amb perspectives iguals i diferents el camí vers un altre món
possible.

Des del consell d’Ecoconcern hem volgut oferir aquesta xerrada d’actualitat per escalfar motors
cap a la celebració del dia de la dona el proper 8 de març.

–

ECOCONCERN-INNOVACIÓ SOCIAL-Mare de Déu del Pilar 15, principal. 08003 BARCELONA-
Telèfon: 93 319 03 51-

AVÍS IMPORTANT::Tens materials per a dur?::Centre de Documentació

Estem tornant a posar en marxa el Centre de Documentació de Ca la Dona amb el desig de conti -
nuar sent un referent pel que fa a la història del moviment feminista a Catalunya.

És per això que us agrairem la donació o el préstec de tots els materials sobre activitats organitza-
des pel moviment feminista i/o per grups de dones, com per exemple cartells, convocatòries, mani-
festos, programes, pancartes, fotografies, cintes, gravacions, vídeos, pel·lícules, xapes, enganxi-
nes, punts de llibre, postals, etc.

Les dones que tingueu materials, si us plau, feu-nos-ho saber al correu-e centredocumentacio@-
caladona.org o a través del telèfon de CLD 93 412 71 61. Ens posarem enpancarta_11_W contac-
te amb vosaltres per veure’ns, conèixer el material, concretar la donació i parlar de tot plegat.

MOLTES GRÀCIES!

Felicitem Josefa Contijoch! Premi Ciutat de Barcelona amb “sense alè”

Josefa ContijochDes de Ca la Dona felicitem a Josefa Contijoch, poeta i narradora, pel premi Ciu-
tat de Barcelona 2012!

Amigues, amics, estimats tots: amb gran alegria us faig saber que els premis Ciutat de Barcelona
2012, en el seu apartat de Literatura Catalana (que engloba els llibres publicats durant l’any 2012
–entre narració i poesia–) ha guardonat el meu “Sense alè“.

Un magnífic reconeixement a obra publicada que m’omplena de joia!L’acte oficial d’entrega de pre-
mis, que abarquen diferents categories, serà el dillus 18 febrer a les 7 de la tarda, al Saló de Cent,
però no tinc possibilitat de convidar més que un nombre reduïdissím de persones (5).

ESTIC MOLT CONTENTA!!!!!Abraçades

Josefa Contijoch Pratdesaba (viquipèdia)

Premi Ciutat de Barcelona a “Sense alè” de Josefa Contijoch – http://www.nuvol.com/critica/josefa-
contijoch-sense-ale/

Premi Ciutat de Barcelona a Vilaweb

Ca la Dona a la revista científica Informes de la construcción, vol.64

mailto:calala@calala.org


La Sandra Bestraten ens ha portat una revista maquíssima del CSIC , d’aquelles de molta anome-
nada, on costa molt publicar i surt un article força llarg sobre Ca la Dona: article “Consolidación es-
tructural del edificio patrimonial de C/Ripoll, 25 de Barcelona – Ca la Dona”.  S. Bestraten, E. Hor-
mias. Páginas:  79-94.

és el que fa número 8 dins l’apartat articles del sumari revista disponible a http://informesdelacons-
truccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/issue/view/248

Publicació CSIC: Informes de la construcción. Vol 64, No Extra (2012).La integración de conocimi-
entos en la Restauración del Patrimonio Arquitectónico. Virtudes Azorín, Susana Mora (Coord.)

Sandra Bestraten, la nostra arquitecta de ripoll25


