
ACTIVITATS ACTES GRUPS 2014

23/12::  Debat  Els  Transgènics  i  Monsanto.  El  poder de  les
corporacions transnacionals i el TTIP, 19h a Ca la Dona
Publicat el 19 des 2014 per web.

Benvolgudes sòcies i amigues de Ca la Dona,

Les Horteres del projecte Hort de Ca la Dona va organitzar el passat 2 de desembre la sessió de
cinefòrum   “El Món segons Mosanto”, de Marie-Mónique Robin  (França, 2008, 108 Min.)...i
no  vam tenir temps de  debatre  com volíem.!…em quedat per fer el  debat dimarts  23 de
desembre!

El  fantàstic  documental  dóna  per  parlar  i  parlar  de  totes  les  mogudes  que  estem  veient  en
l’actualitat,  doncs  Monsanto,  controla  el  mercat  de  les  llavors  i  de  bona  part  dels  aliments,
aconsegueix la complicitat d’autoritats, té efectes devastadors sobre la salut planeta i habitants, i
seria una de les grans beneficiàries de la signatura del TTIP.

No vas  poder  venir  el  dia  2/12?  No  passa  res,  aquí  pots  veure  “El  Món  segons  Mosanto”:
https://www.youtube.com  /watch?v=LdIkq6ecQGw

Afegim 2 documents sobre el  #TTIP molt interessants pel debat, escrits per Lidia Vilalta per La
Independent  La Trama oculta del TTIP entre la UE i els EUA Part 1 i 2: La trama oculta del
TTIP entre la UE i els EUA.doc 1 i La trama oculta del TTIP entre la UE i els EUA.doc 2

Us esperem a totes per fer un debat ben animat. Després del debat, lleuger pica-pica per acomiadar-
nos fins el 2015

Acte per a dones

18/12:: Sopar-tertúlia amb Feministes per la Independència
Publicat el 11 des 2014 per web.
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http://www.caladona.org/2014/12/2312-debat-els-transgenics-i-monsanto-el-poder-de-les-corporacions-transnacionals-19h-a-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/2014/12/2312-debat-els-transgenics-i-monsanto-el-poder-de-les-corporacions-transnacionals-19h-a-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/2014/12/1812-sopar-tertulia-amb-feministes-per-la-independencia/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/12/La-trama-oculta-del-TTIP-entre-la-UE-i-els-EUA.doc-2.doc
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/12/La-trama-oculta-del-TTIP-entre-la-UE-i-els-EUA.doc-1.doc
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/12/La-trama-oculta-del-TTIP-entre-la-UE-i-els-EUA.doc-1.doc
https://www.youtube.com/watch?v=LdIkq6ecQGw
https://www.youtube.com/watch?v=LdIkq6ecQGw
http://www.caladona.org/2014/11/212-cineforum-els-transgenics-i-monsanto-el-poder-de-les-corporacions-transnacionals-19h-a-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/2014/11/212-cineforum-els-transgenics-i-monsanto-el-poder-de-les-corporacions-transnacionals-19h-a-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/2014/11/212-cineforum-els-transgenics-i-monsanto-el-poder-de-les-corporacions-transnacionals-19h-a-ca-la-dona/


Benvolgudes,

Acomiadem l’any amb una trobada passarem una bona estona parlant de l’actualitat del procés, la
llista-les llistes, la via Claver, la xarxa, com potenciar la presència de dones en el “debat”, el país
que volem, etc…. fem una llista nosaltres?

Sopar  tertúlia  (porta  alguna  cosa  per  compartir!).  Recordeu  que  hem  quedat  DIJOUS  18  de
desembre, 21h a Ca la Dona (c/Ripoll 25 de Barcelona).

Cal haver-se apuntat abans! Si no ho has fet, contacta amb nosaltres: femviacat@gmail.com

Feministes per la Independència +info

Salut, feminisme i independència

13/12:: Taller Tecnologies,10:30h-13:30h, a Ca la Dona
Publicat el 11 des 2014 per web.

Benvolgudes,  Dissabte 13 de  desembre,  farem una trobada Tecnològica,  per  conèixer  les  eines
col∙laboratives que ens faciliten l’activisme col∙lectiu. Hi ha milers. Ens centrarem amb algunes que
són  fàcils  i  intuitives.  Unes,  les  hem començat  a  fer  servir,  d’altres,  proposarem començar  a
utilitzar-les.

Des de les Terres de l’Ebre fins a la Costa Brava,  passant per Les Illes, podrem fer i desfer…
TOTES. Twitter, instagram, google groups, sites, facebook, titanpad, doodle, calendar, wordpress,
flirck…eines que ens permeten superar les distàncies, respectant els ritmes, temps i possibilitats de
cadascuna.

També  necessitem participar  activament  a  les  xarxes  socials.  El  procés  polític  que  està  vivint
Catalunya té molts escenaris, i un és el de les Xarxes Socials. Són eines clau en la informació,
contrainformació i en la mobilització de persones.

ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, màquina de fotos…Segur que tenim algun aparell amb el que
ens connectem a Internet. Només necessitem això!

http://www.caladona.org/2014/12/1312-taller-tecnologies1030h-1330h-a-ca-la-dona/
http://feministesperlaindependencia.com/


Les companyes de les Botones de Ca la Dona, ens donaran un cop de mà.

Dissabte de 10:30h a 13:30h. En finalitzar, les que no aneu amb presses…vermut

Si  tens  facilitat  per  desplaçar-te,  porta  el  teu  aparell.  Per  les  que  no  puguem venir  el  13/12,
prepararem sessió online.

Feministes per la Independència

Carta al ministre de defensa del Regne d’Espanya. Dones x
Dones
Publicat el 10 des 2014 per web.

Dones x Dones: Campanya Acabar amb la impunitat del cascos blaus

Avui dia dels drets humans donem suport a la campanya internacional (del 25 de Novembre al 10 de
desembre) contra la  impunitat dels cascos blaus que esta duent a terme la  xarxa de dones de
negre contra la guerra fent vigílies i enviant cartes als ministres de defensa per lluitar contra la
impunitat dels cascos blaus en relació la violència contra les dones.

Aquest és un aspecte més de la violència patriarcal i institucional  que patim  les dones, no tan sols
en temps de guerra i en “temps de pau”, sinó també per part dels que haurien de garantir la seguretat
i per això l’aplicació de la resolució 1325  i el seguiment i control a cada país de les forces armades.

• PAREU L’EXPLOTACIÓ SEXUAL DELS PACIFICADORS

• ACABEM AMB LA IMMUNITAT / IMPUNITAT DELS CASCOS BLAUS

•  ATUREM  LA VIOLACIÓ  I  VIOLÈNCIA CONTRA LES  DONES  DE  LES  FORCES  DE
MANTENIMENT DE LA PAU

CARTA ENVIADA AL SR.MORENÉS, MINISTERI DE DEFENSA – pdf

—

Més informació de la campanya:  sorgida a la trobada de Lovaina de la Xarxa de Dones de Negre,
iniciada per  Zene o Crnom (Dones de Negre Belgrad),  per acabar amb la  impunitat  davant
l’explotació sexual per part dels pacificadors de l’ONU (”cascos blaus”).   Accions: Escriure
cartes al vostre ministre de Defensa. Fer una vigília sobre la impunitat i la Resolució 1325. Difusió
de la campanya…Llegiu Text  Dones x Dones “Acabar amb la impunitat dels Cascos Blaus” amb
dades concretes (pdf)

donesxdones@gmail.com Barcelona 10 de desembre de 2014

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/12/ACABAR-AMB-LA-IMPUNITAT-DELS.pdf
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/12/CARTA-ENVIADA-AL-MINISTRO-DE-DEFENSA.pdf
http://www.caladona.org/2014/12/carta-al-ministre-de-defensa-del-regne-despanya/
http://www.caladona.org/2014/12/carta-al-ministre-de-defensa-del-regne-despanya/
http://feministesperlaindependencia.com/quisom/


2/12:: Cinefòrum Els Transgènics i Monsanto. El poder de les
corporacions transnacionals, 19h a Ca la Dona
Publicat el 26 nov 2014 per web.

Benvolgudes sòcies i amigues de Ca la Dona,

Les Horteres del projecte Hort de Ca la Dona organitzem un nova sessió de cinefòrum, aquest
cop dedicat a Monsanto, la coneguda corporació agroquímica  dels EEUU que controla el mercat
de  les  llavors  i  de  bona  part  dels  aliments.  Amb  aquesta  sessió  estrenem  un  cicle  de  tres
documentals sobre els transgènics i les seves conseqüències per la salut i la vida del planeta i dels
éssers humans.

Dimarts 2 de desembre a les 19h a Ca la Dona, presentem “El Món segons Mosanto”, de
Marie-Mónique Robin (França, 2008, 108 Min.)

El documental “El Món segons Mosanto” ens obre els ulls a les pràctiques d’aquesta multinacional
agroquímica americana i  la  seva contribució al  desgavell  planetari  a través dels seus productes
químics i les seves llavors transgèniques.

Monsanto, està de total actualitat, doncs vol aprofitar l’esquerda que obren les negociacions del
Tractat  de Lliure Comerç Unió Europea-Estats  Units  (TTIP) per pressionar en funció dels seus
interessos particulars i poder legislar per sobre de la voluntat dels països UE, molts, contraris a la
indústria transgènica.

Marie-Monique Robin és una periodista de recerca, directora i escriptora francesa. Des de 2004,
Robin se centra en les amenaces a la biodiversitat i l’apropiació de la vida per part dels gegants de
la biotecnologia.  Cadascun dels seus llibres descriu detalladament la recerca realitzada en ocasió de
les seves pel∙lícules i aprofundeix sobre el tema.

Us esperem a totes per compartir el documental i fer un debat ben animat.

http://www.caladona.org/2014/11/212-cineforum-els-transgenics-i-monsanto-el-poder-de-les-corporacions-transnacionals-19h-a-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/2014/11/212-cineforum-els-transgenics-i-monsanto-el-poder-de-les-corporacions-transnacionals-19h-a-ca-la-dona/


27/11:: Conversatori amb dones de la Organización Femenina
Popular de Colombia
Publicat el 25 nov 2014 per secretaria caladona.

Des de la Marxa Mundial de Dones i Dones per Dones us convidem el proper 27 de Novembre a
les  19:30  a  la  trobada  amb  la  Gloria Amparo  Suárez i  la  Silvia  Marcela  Yañez de  la
Organización Femenina Popular de Colombia  que tindrà lloc a Ca la Dona.  Una oportunitat de
compartir experiències, crear aliances i reforçar la nostra relació i sororitat.

I el dia 28/11 a les 19.00h tindrà lloc l’acte ” Re-Parar para la Paz” a l’Ateneu la Base al barri del
Poble Sec ( c/Hortes, 10)

Us hi esperem a totes!

Recorda: 27 de novembre a les 19.30h a Ca la Dona

27/11:: Xerrada Col·loqui “Què és la CEDAW i per a què ens
serveix a les dones?, a Ca la Dona
Publicat el 25 nov 2014 per secretaria caladona.

Benvolgudes sòcies, companyes i amigues,

Amb motiu  del  Dia  Internacional  contra  la  violència  de  gènere,  Dones Juristes  es  complau en
convidar-vos a la xerrada col∙loqui: Què és la CEDAW i per a què ENS serveix a les dones? 

Us esperem a Ca la Dona (c. Ripoll, 25 de Barcelona) el proper dijous 27 de novembre a les 18
hores.

Les  ponents  seran  Patsilí  Toledo i  Montse  Pineda,  amb àmplia  experiència  en  els  processos
d’incidència política vinculada a la CEDAW.

La CEDAW (Convenció per a l’Eliminació de totes les formes de Discriminació contra les Dones)

http://www.caladona.org/2014/11/2711-xerrada-col%C2%B7loqui-que-es-la-cedaw-i-per-a-que-ens-serveix-a-les-dones/
http://www.caladona.org/2014/11/2711-xerrada-col%C2%B7loqui-que-es-la-cedaw-i-per-a-que-ens-serveix-a-les-dones/
http://www.caladona.org/2014/11/2711-trobada-amb-la-casa-de-la-mujer-de-colombia/
http://www.caladona.org/2014/11/2711-trobada-amb-la-casa-de-la-mujer-de-colombia/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/11/Colombia.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/donesjuristes1.jpg


obliga els estats a presentar un informe a l’ONU sobre el seu compliment, davant el qual la societat
civil aporta la seva pròpia resposta sobre el compliment i garantia dels drets de les dones, a través
dels anomenats “informes ombra”. A més, quan es violen aquests drets en un cas concret,  i  no
s’aconsegueix una resposta adequada a  nivell  estatal,  també és possible  denunciar  a l’Estat  per
incompliment davant del Comitè CEDAW, el qual –de manera similar a un tribunal internacional-
pot condemnar-lo tal com ha succeït recentment amb el cas d’Àngela González contra Espanya.

Per això, us convidem a conèixer les eines jurídiques d’incidència política per fer real i efectiva una
igualtat sense violència ni discriminació, així com la presentació de l’Informe Ombra 2014.

25/11:: Mani 25N Dia d’acció contra la violència masclista vers
les dones
Publicat el 25 nov 2014 per web.

25  de  Novembre  2014  Dia  internacional  de  la  No  violència  contra  les  Dones  “Contra  la
Violència i la Indiferència: Subversió i Autodefensa Feminista”

MANIFESTACIÓ  25N  2014:  TROBADA  A  RAMBLA  CANALETES  19H

MANIFEST 25N 2014

22/11::2a jornada Dibuixem El País nou que volem les dones
(10-14h), a Ca la Dona
Publicat el 12 nov 2014 per web.

2a.jornada  per  Dibuixar  el  país  que  volem  les  dones  i  com  fer-ho  possible,  dissabte  de
novembre 22  (de 10h – 14h, a Ca la Dona)

http://www.caladona.org/2014/11/2a-jornada-dibuixem-el-pais-que-volem-les-dones/
http://www.caladona.org/2014/11/2a-jornada-dibuixem-el-pais-que-volem-les-dones/
http://www.caladona.org/2014/11/25n204-manifest/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/11/Manifest-25N2014final.pdf
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/11/Manifest-25N2014final.pdf
http://www.caladona.org/2014/11/mani-25n/
http://www.caladona.org/2014/11/mani-25n/
http://www.eldiario.es/sociedad/ONU-condena-Espana-negligencia-violencia_0_288721183.html
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/11/25n.jpg


Ja ha passat el 9N2014 i hem votat! Hem format part d’un acte de dignitat col∙lectiva i de radicalitat
democràtica.  Des de l’endemà del 9N continuem fent camí, convençudes més que mai, que tot
aquest procés no acabarà en que tot segueixi igual. Nosaltres volem “ser-hi”, prendre part en el
debat, decidir-ho tot per a la construcció d’un país nou i millor.

Volem visibilitzar la presència i aportacions de les dones i incloure-les en l’agenda política del país
nou que volem. Esteu totes convidades. Jornada de treball per a dones. 

Arrels del projecte: 18/10 1a jornada de treball http://www.caladona.org/2014/10/el-pais-que-
volem-les-dones-2a-part/

SESSIÓ DE TREBALL realitzada 18/10 Al final de la jornada, el resultat va ser un mural i un
document on recollim tot el que va sortir, agrupant els continguts en 6 blocs fonamentals:

CONCEPTES/IDEES-FORÇA
DRETS I LLIBERTATS
CO-EDUCACIÓ
REPRESENTACIÓ/PARTICIPACIÓ/PROCÉS POLÍTIC
TEMPS, TREBALLS, DRETS DE LES PERSONES (DE CUIDADANIA)
POLÍTIQUES GENERALS / “PROCÉS CONSTITUENT”
Si t’interessa el projecte i no pots venir dissabte, contacta amb nosaltres!

Feministes per la Independència (independents del patriarcat, del capitalisme, del militarisme…en
un país lliure) + informació

Novembre VACA està d’aniversari: 15a Mostra de Creadores
Escèniques
Publicat el 7 nov 2014 per secretaria caladona.

La Mostra de Creadores Escèniques NOVEMBRE VACA, que organitza l’Associació de Creadores

Escèniques Projecte Vaca, està enguany d’aniversari, tot commemorant els
seus 15 anys fent d’aparador de les propostes creatives i artístiques fetes per dones que, en el decurs
d’aquests anys, han superat les cent-cinquanta, posicionant-se així com a referent en la reivindicació
de  la  producció  teatral  femenina.  Per  aquest  motiu,  la  Mostra  d’aquest  any  arriba  farcida  de
propostes arriscades, innovadores i, fins i tot, transgressores, per tal de no deixar indiferent a ningú.

L’espectacle ja ha començat i durarà fins l’1 de novembre. 

http://www.caladona.org/2014/11/novembre-vaca-esta-daniversari-15a-mostra-de-creadores-esceniques/
http://www.caladona.org/2014/11/novembre-vaca-esta-daniversari-15a-mostra-de-creadores-esceniques/
http://goo.gl/forms/nnCHBneEG9
http://www.caladona.org/2014/10/el-pais-que-volem-les-dones-2a-part/
http://www.caladona.org/2014/10/el-pais-que-volem-les-dones-2a-part/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/11/Projecte-VACA.jpg


19/11::  Trobada  amb  Muriel  Casals,  presidenta  d’Ómnium
Cultural, 19h a Ca la Dona
Publicat el 7 nov 2014 per web.

El grup de dones de Ca la Dona, Feministes per a Independència, us convidem el proper dimecres
19 de novembre de 2014 a les 19h a Ca la Dona (c/Ripoll 25 de Barcelona) per participar a la
trobada amb MURIEL CASALS, Presidenta d’Ómnium Cultural.

Parlarem d’economia,  de  la  llengua catalana,  de  l’actualitat  després  del  9N…Ja hem votat  per
canviar-ho tot!

Muriel Casals i  Couturier (Avinyó, França,  6 d’abril  de 1945) és professora del Departament
d’Economia i d’Història econòmica de la UAB, d’on també n’ha estat vicerectora de Relacions
Internacionals  i  Cooperació  entre  els  anys  2002  i  2005.  Els  seus  temes  d’interès  són  les
reconversions industrials, la història del pensament econòmic i l’economia europea. Muriel va ser
també representant de la UAB a la Xarxa Vives d’Universitats del 2002 al 2009, i ha fet estades a
universitats  britàniques:  Universitat  d’Edimburg,  London School  of Economics  i  Universitat  de
Gal•les a Bangor.

És  col•laboradora  habitual  del  setmanari  El  Temps  i  del  programa  “Economia  i  empresa”  de
Catalunya Informació.  Va ser membre del consell  d’administració de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (1983-1988), i membre del Consell Català del Moviment Europeu. Va formar part
també de la junta de l’Ateneu Barcelonès (2003-2007). Des de l’any 2008, és membre de la junta
d’Ómnium Cultural, i des del 20 de març de 2010 n’és la seva presidenta.

Aquestes trobades…. Després de la Diada de l’11S, dones de Ca la Dona hem organitzat un seguit
de trobades per compartir temes que ens interessen en relació al procés polític que estem vivint.
Aquesta de dimecres 19 de novembre és la 8ena.

Esteu totes convidades. Abraçades.

Acte per a dones

Feministes per la Independència (independents del patriarcat, del capitalisme, del militarisme…en
un país lliure). Contacte? + informació

13-15/11::  Fòrum  contra  les  violències  de  gènere,  amb  la
Campanya pel Dret a l’avortament el 13N, a la Bonne
Publicat el 6 nov 2014 per secretaria caladona.

http://www.caladona.org/2014/11/1311-la-lluita-pel-dret-al-propi-cos-taula-rodona-al-vii-forum-europeu-contra-les-violencies-de-genere/
http://www.caladona.org/2014/11/1311-la-lluita-pel-dret-al-propi-cos-taula-rodona-al-vii-forum-europeu-contra-les-violencies-de-genere/
http://goo.gl/forms/nnCHBneEG9
http://www.omnium.cat/qui-som/presentacio
http://www.caladona.org/2014/11/trobada-amb-muriel-casals-a-caladona/
http://www.caladona.org/2014/11/trobada-amb-muriel-casals-a-caladona/


El  VII Fòrum Europeu s’emmarca  dins  les  activitats  del  X Fòrum contra les  violències  de
Gènere, del 13 al 15 de novembre que es farà a l’Espai Francesca Bonnemison i que organitza la
Plataforma Unitària contra les violències de gènere.

Consulta tot el programa d’activitats del VII Fòrum Europeu i del X Fòrum contra les violències de
Genere:  pdf programa Aquí destaquem la Taula Rodona on participa la  Campanya pel Dret a
l’Avortament Lliure i Gratuït:

13/11 – 16 h ·Taula Rodona

LA LLUITA PEL DRET AL PROPI COS. ON SOM I CAP A ON ANEM?

Legislació europea en matèria de drets sexuals i reproductius. Mobilitzacions ciutadanes.

Ponents:  Montserrat Cervera Rodón (Campanya pel dret a l’avortament lliure i gratuït),  Aída
Fuentes  Consecho (Tren  de  la  Libertad), Lydia  Vicente  Márquez,  Rights  International  Spain
(pendent de confirmar). Modera: Alba Fité, Avalot-UGT Catalunya

A través d’aquest enllaç, podeu formalitzar la vostra inscripció al Fòrum. Recordeu que la inscripció
és gratuïta però que les places són limitades!

17/11:: Totes a Plaça Sant Jaume, 20h #NiUnaMés
Publicat el 6 nov 2014 per web.

Aquest dilluns 17 de novembre TOTES a la PLAÇA SANT JAUME a les 8 del vespre

NI UNA MORTA MÉS!

CAP AGRESSIÓ SENSE RESPOSTA!

SI ENS TOQUEN A UNA ENS TOQUEN A TOTES!!

PROU FEMINICIDIS!! PROU IMPUNITAT! NO OBLIDEM!!!

La Xarxa de Dones Feministes contra la violència US CONVOCA A TOTES A L’ACCIÓ DE
CADA TERCER DILLUNS de la Plataforma contra les Violències de Gènere

http://www.caladona.org/2014/11/1711totes-a-placa-sant-jaume-perque-mai-ens-aturaran/
https://docs.google.com/forms/d/1eCyveJoe8GDKZgebO5CfS-MfDevqChZ2DoLghf4vlyQ/viewform?usp=send_form
http://www.violenciadegenere.org/pcvg/images/stories/pdf/20141023_programa_xforum.pdf


Mentre segueixi havent-hi dones víctimes de la violència masclista, nosaltres seguirem en la lluita i
mai ens aturaran…[tota la info acció Plataforma]

US ESPEREM A TOTES

I el 25N gran MANIFESTACIÓ a Canaletes a les 7 de la tarda!!! CONTRA LA VIOLÈNCIA I LA
INDIFERÈNCIA SUBVERSIÓ I AUTODEFENSA FEMINISTA!!!

imatge feminicidio.net

El país que volem les dones…2a part
Publicat el 25 oct 2014 per web.

Dissabte 18 d’octubre vam realitzar la  1a jornada de treball per
dibuixar el país nou que volem les dones, convençudes que tot aquest procés no pot acabar en que
tot segueixi igual, l’endemà del 9N. Nosaltres volem “ser-hi”, prendre part en el debat, decidir-ho
tot…Volem visibilitzar la presència i aportacions de les dones i incloure-les en l’agenda política del
país que volem.

SESSIÓ DE TREBALL realitzada 18/10:

-pluja d’idees sobre temes a partir de post-it

-agrupació de temes en àrees/blocs

-distinció  entre  temes  generals  (afecten  grans  temes  de  l’economia,  la  política,  medi  ambient,
relacions  internacionals…) i  polítiques  de  dones  o  amb impacte  especialment  directe  sobre  les
dones.

Al final de la jornada, el resultat va ser un mural i un document on recollim tot el que va sortir,

agrupant els continguts en 6 blocs fonamentals:

CONCEPTES/IDEES-FORÇA

http://www.caladona.org/2014/10/el-pais-que-volem-les-dones/
http://www.caladona.org/2014/10/el-pais-que-volem-les-dones/
http://www.caladona.org/2014/10/el-pais-que-volem-les-dones-2a-part/
http://www.caladona.org/2014/11/mani-25n/
http://www.violenciadegenere.org/pcvg/index.php?option=com_content&view=article&id=720:17-de-novembre-a-placa-sant-jaume-perque-mai-ens-aturaran&catid=35:actualitat&Itemid=58


DRETS I LLIBERTATS
CO-EDUCACIÓ



REPRESENTACIÓ/PARTICIPACIÓ/PROCÉS POLÍTIC
TEMPS, TREBALLS, DRETS DE LES PERSONES (DE CUIDADANIA)



POLÍTIQUES GENERALS / “PROCÉS CONSTITUENT”
Com continuem (2a part). Com era d’esperar, no vam acabar. Estem treballant en 2 direccions:

• FENT UN ARBRE (INTERCONNECTAR TOTS ELS TEMES/BLOCS ANTERIORS)

• FENT  UN  MANIFEST  PROPI  (DES  DEL FEMINISME)  I  UN  “INSTRUMENTAL”

(ARGUMENTARI)

Si no vas poder venir dissabte 18 octubre, però vols participar en aquest projecte, contacta amb
nosaltres, també treballem virtualment! Les trobades presencials les acordem per correu i wassap.

Volem fer del mural de post-its un mural digital, si saps d’aquestes coses, si ets una entusiasta de la
Big Data …vols donar-nos un cop de mà????

Ens  trobaràs  divendres  31  d’octubre  a  l’acte  “Dones  lliures  en  un  país  lliure”,  19h  al  CCD
Francesca Bonnemaison (c/ Sant Pere més Baix 7 de Barcelona).

Si participes o coneixes d’altres projectes similars, t’agrairem ens avisis!

Feministes per la Independència (independents del patriarcat, del capitalisme, del militarisme…en
un país lliure) + informació

6/11::  Trobada de Feministes  per la Independència,  a Ca la
Dona 19h
Publicat el 20 oct 2014 per web.

http://www.caladona.org/2014/10/711-trobada-amb-natalie-mcgarry-a-ca-la-dona-19h/
http://www.caladona.org/2014/10/711-trobada-amb-natalie-mcgarry-a-ca-la-dona-19h/
http://goo.gl/forms/nnCHBneEG9
http://www.caladona.org/2014/10/dones-lliures-en-un-pais-lliure/


Benvolgudes,

Des de Feministes per la Independència, un grup constituït dins Ca la Dona que hem anat realitzant
diferents actes en els darrers mesos, i en tenim més de convocats en les següents setmanes (vegeu a
sota), us volem convocar a participar en una trobada aquest dijous 6 de novembre a les 19h a Ca
la Dona.

Aprofitant  que  serà  amb nosaltres  una  companya  de  Women  for Independence  (Escòcia),  la
Natalie McGarry, ens agradaria compartir amb vosaltres la seva experiència en el cas escocès pel
que fa a la influència de la plataforma en els debats i en la mobilització de les dones. En podem
aprendre molt totes plegades i buscar com podem col∙laborar juntes (des dels diferents col∙lectius on
participem)  per  la  independència  del  país  i  perquè  el  nou país  també  ens  faci  més  lliures  del
patriarcat.

Reenvieu aquesta convocatòria a totes les dones que creieu hi estarien interessades.

Si no podeu assistir però estaríeu interessades en rebre més informació, ens pots deixar les teves
dades de contacte aquí: + informació

Us hi esperem!

Salutacions,

Acte per a dones.

Feministes per la Independència(independents del patriarcat, del capitalisme, del militarisme…en
un país lliure)

5/11::  Dones  enfrontant  la  violència::  Compartint  projectes,
experiències i pràctiques de cura
Publicat el 20 oct 2014 per web.

Actes de la Xarxa de Dones Feministes Contra la Violència. 5/11/14 a Ca la Dona: 

Aquest acte s’insereix en la mobilització de la Xarxa de Dones Feministes contra la Violència, a
l’entorn del  25 de Novembre, Dia Internacional de la No violència contra les Dones i les Nenes.
Convidem a la participació per compartir sabers i experiències en l’enfrontament singular de la
violència masclista en la quotidianitat.

Vine,  comparteix  amb  nosaltres,  validem  juntes  l’experiència  singular,  construïm  entre  totes
recursos de cura per enfrontar les violències, acompanya’ns en aquest projecte.

Dimecres 5 de novembre a les 18:30h a Ca la Dona

http://www.caladona.org/2014/10/511-presentacio-document-sistematitzacio-jornades-marc-2014/
http://www.caladona.org/2014/10/511-presentacio-document-sistematitzacio-jornades-marc-2014/
http://goo.gl/forms/nnCHBneEG9
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/10/5-novembre.png


4/11:: Trobada amb Sílvia Ventura: La justícia i els drets de les
dones en el país que volem
Publicat el 19 oct 2014 per web.

Estimades

El grup de dones de Ca la Dona, Feministes per a Independència, us convidem el proper dimarts 4
de novembre de 2014 a les 19h a Ca la Dona (c/Ripoll 25 de Barcelona) per participar a la trobada
amb SÍLVIA VENTURA, magistrada i signant del manifest de jutges i jutgesses a favor del Dret a
Decidir.

Trenta-tres jutges i jutgesses feren públic el passat 13 de febrer el Manifest pel Dret a Decidir: La
consulta sobre el futur polític de les catalanes i catalans no és il∙legal perquè és un dret emparat pel
nostre cos constitucional.

Sílvia Ventura és llicenciada en Dret i advocada en exercici des del 1980, especialitzada en dret
penal.  Com  a  advocada  va  treballar  a  la  Comissió  de  Drets  Humans  i  Lliure  exercici  de
l’Advocacia. Sòcia fundadora i membre de la primera junta directiva de l’Associació Catalana de
Juristes Demòcrates 1986-1988, i entre el 1995 i el 1997 coordinadora de Catalunya de l’associació
Jueces para la Democracia i del 1997 al 1999 membre del secretariat estatal d’aquesta associació.
Ha participat com a observadora internacional en diversos judicis a Suïssa, on el 1983 es va jutjar
un advocat per l’exercici de la defensa, al Marroc el 1990 en diversos judicis sumaris en la revolta
del pa, i a Turquia el 1999 on es jutjava el líder kurd Öcalan. Entre el 1988 i el 2000 ha participat en
diferents  projectes  de  cooperació  jurídica  a  l’Amèrica  Central  dins  l’Associació  Catalana  de
Professionals  de  la  Cooperació.  Des  del  1999  és  magistrada  del  jutjat  de  1a  Instància  40  de
Barcelona, especialitzat en internaments psiquiàtrics i incapacitats. Actualment és vicepresidenta de
la Comissió d’ètica assistencial de la Fundació Congrés Català de Salut Mental.

Aquestes trobades….Desprès de la Diada de l’11S i de cara al 9N, dones de Ca la Dona tenim
il∙lusió, esperança de “construir” un altre país/un altre món possible com portem dient les feministes
ja fa temps. No sabem què passarà a Catalunya, però volem “estar” i participar, convençudes que tot
aquest procés no pot acabar en que tot segueixi igual, l’endemà de l’endemà.

Hem organitzat un seguit de trobades per compartir temes que ens interessen en relació al procés
polític que estem vivint. Dimarts 4 de novembre serà la 5ena, esteu totes convidades.

Votarem per canviar-ho tot!

Abraçades

Acte per a dones.

Feministes per la Independència (independents del patriarcat, del capitalisme, del militarisme…en
un país lliure). Contacte? + informació

http://goo.gl/forms/nnCHBneEG9
http://www.arconte.eu/Manifest/index.html
http://www.caladona.org/2014/10/411-trobada-amb-silvia-ventura-dret-i-9n/
http://www.caladona.org/2014/10/411-trobada-amb-silvia-ventura-dret-i-9n/


3/11:: Convocatòria Xarxa contra la Violència – 25N
Publicat el 19 oct 2014 per web.

Benvolgudes, s’acosta el 25N Dia Internacional contra la violència masclista contra les dones, i des
de la Xarxa de Dones contra la Violència Masclista ens convoquen a totes a trobar-nos el 3 de
novembre per organitzar la mani 25N2014.

3/11: 18:30h a Ca la Dona

escampeu allà on calgui i pugueu

Xarxa de Dones contra la Violència Masclista

01|11:: Feminismes i radicalitats democràtiques :: Coms que
són quès
Publicat el 19 oct 2014 per Cld_info.

http://feminismesradicalitatsdemocratiques.wordpress.com

Vivim una època plena de canvis, de rebel∙lies a molts nivells: social, polític, democràtic, nacional,
de ciutats… i s’estan organitzant diverses propostes on moltes de nosaltres ens hem sentit incloses,
però on sentim, al mateix temps, el neguit de què els feminismes no hi tinguin un encaix en el que
ens sentim còmodes.

D’aquest neguit, de la necessitat i del convenciment de què qualsevol proposta revolucionària ha de
ser  antipatriarcal  i  feminista,  ens  neix  la  voluntat  de  debatre  i  treballar  entorn  “Feminismes  i
radicalitats democràtiques: coms que són quès”.

Política  de  la  relació,  despatriarcalització,  igualtat,  equitat,  diferència,  autoritat,  compromís,
interdependència… Si volem que l’època que entre totes i tots estem creant se submergeixi en els
feminismes, tenim molta feina per davant.

Per això ens hem trobat un grup de dones per a proposar-vos, el dia 1 de novembre, debatre
juntes  i  reflexionar sobre  com fem  que  tot  el  nostre  llegat  de  pràctiques,  experiències  i

http://feminismesradicalitatsdemocratiques.wordpress.com/
http://www.caladona.org/2014/10/0111-feminismes-i-radicalitats-democratiques-coms-que-son-ques/
http://www.caladona.org/2014/10/0111-feminismes-i-radicalitats-democratiques-coms-que-son-ques/
http://www.caladona.org/2014/10/311-xarxa-contra-la-violencia-25n/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/10/candle.gif


relacions sigui un eix vertebrador de les noves propostes de transformació social i no quedi
una vegada més fora o minimitzat. 

Us esperem per compartir tot respectant els ritmes i les propostes concretes des d’on cadascuna es
vol relacionar i fer activisme.

voleu saber qui som? vegeu aquí. Inscripcions aquí. I trobareu el programa de la jornada aquí.

Imatge: © Nevit Dilmen [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL
(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)%5D, via Wikimedia Commons

31/10::  Dones  lliures  en  un  país  lliure,  19h  a  La  Bonne,
CCDFB
Publicat el 19 oct 2014 per web.

Estimades,

El grup de dones de Ca la Dona “Feministes per la Independència” us convidem a l’acte “Dones
Lliures en un país lliure” que organitzem dins la campanya d’Ara és l’hora, el 9N fem un país
nou, el Divendres 31 d’octubre a les 7 del vespre.

Volem visibilitzar aportacions feministes i la necessitat d’incloure-les en l’agenda política del país
que  volem.  Per  fer-ho  comptarem  amb:  Pilar  Rebaque.  Advocada  (conduint  l’acte).  Vicky
Moreno.  Mestra  i  coeducadora,  feminista  antimilitarista.  Sara  Cuentas.  Periodista  i  feminista
descolonial.  Neus Moreno. Feminista i sindicalista per la sostenibilitat de la vida.  Tània Verge.
Politòloga i professora a la UPF. Carme Sansa. Actriu (recital de poesia )…i la participació de totes

Us esperem a la Bonnemaison, divendres 31 d’octubre, a les 7 del vespre.

Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. c/Sant Pere més baix 7 de Barcelona,
08003.  Metro Urquinaona (L4 i L1)

Feministes per la Independència (independents del patriarcat, del capitalisme, del militarisme…en
un país lliure). Contacte? http://bit.ly/ZGVERP

Il∙lustaració del grup: Roser Pineda

En finalitzar l’acte anirem a Ca la Dona…ens sumem a la nit de bruixes per la castanyada

http://www.caladona.org/2014/10/3110-nit-de-bruixes-per-la-castanyada-a-ca-la-dona/
http://bit.ly/ZGVERP
http://www.caladona.org/2014/10/dones-lliures-en-un-pais-lliure/
http://www.caladona.org/2014/10/dones-lliures-en-un-pais-lliure/
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://feminismesradicalitatsdemocratiques.wordpress.com/la-jornada/
https://docs.google.com/forms/d/1RkMZ1Tss3jME24F8ArqYChQj0r3qk0nde8Y26k9CTKQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://feminismesradicalitatsdemocratiques.wordpress.com/qui-som/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/10/JPEG-DONES-LLIURES.jpg


Feminismes i radicalitats democràtiques: Inscriu-te!
Publicat el 17 oct 2014 per Cld_info.

Per a facilitar l’organització, inscriu-te a la jornada aquí!

Aquestes jornades neixen del neguit d’un grup de dones vinculades a col∙lectius feministes i grups
de dones de diferents sectors per a debatre juntes i reflexionar sobre com fem que tot el nostre
llegat feminista de pràctiques, experiències i relacions sigui un eix vertebrador de les noves
propostes de transformació social que s’estan donant en el context actual i no quedi una vegada
més fora o minimitzat.

Vivim  una  època  plena  de  canvis,  de  rebel·lies  a  molts  nivells:  social,  polític,  democràtic,
nacional, de ciutats… i s’estan organitzant diverses propostes on moltes de nosaltres ens hem sentit
incloses, però on sentim, al mateix temps, el neguit de què els feminismes no hi tinguin un encaix
en el que ens sentim còmodes.

D’aquest neguit, de la necessitat i del convenciment de què qualsevol proposta revolucionària ha de
ser antipatriarcal i feminista, ens neix la voluntat de debatre i treballar entorn diferents temàtiques
com política de la relació, despatriarcalització, igualtat, equitat, diferència, autoritat, compromís,
interdependència… Si volem que l’època que entre totes i tots estem creant se submergeixi en els
feminismes, tenim molta feina per davant.

Si voleu contextualitzar més la proposta, les dones que ens hem reunit formem part, una o altra, o
totes, de la Campanya pel Dret a l’Avortament, de Dones x Dones, de Feministes Indignades, de
Gatamaula,  de  la  Marxa  Mundial  de  Dones,  de  la  Xarxa  de  Dones  per  la  Salut,  de  la  Xarxa
Feminista, etc. Tots ells col∙lectius que formen part o es troben a Ca la Dona. I també d’altres espais
com les  AMPA,  les  cooperatives  de  consum,  els  casals  populars,  les  associacions  veïnals,  les
assemblees de barri…

Podeu  trobar  més  informació  sobre  els  debats  i  inscripcions  al  bloc
feminismesradicalitatsdemocratiques.wordpress.com

Ens veiem el dia 1 de Novembre a Ca la Dona (Barcelona)!

http://feminismesradicalitatsdemocratiques.wordpress.com/
https://docs.google.com/forms/d/1RkMZ1Tss3jME24F8ArqYChQj0r3qk0nde8Y26k9CTKQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://www.caladona.org/2014/10/feminismes-i-radicalitats-democratiques-inscriu-te/


Diumenge 19O Totes a Pl.Catalunya – Bloc Feminista, mirant
l’escenari…a la dreta
Publicat el 17 oct 2014 per web.

Ens convoquem per omplir Plaça Catalunya aquest diumenge al migdia. Estarà a petar…Punt
de referència per trobar-nos a Pl.Cat des de les 11:30h:

mirant l’escenari…a la dreta! i a l’ ombra (si és possible). Si teniu les samarretes via feminista…
porteu-les!

A Ca la Dona, donem el nostre suport a la convocatòria i celebració de la Consulta, com a procés
d’aprofundiment democràtic que parteix d’una gran majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya.
la convocatòria. ARA ÉS L’HORA ha organitzat per aquest diumenge 19 d’octubre a les 12.30h
a la Plaça Catalunya de Barcelona, l’acte central de la campanya per a fer una proposta a la
societat catalana després dels últims esdeveniments polítics en una jornada multitudinària i unitària
sota el lema “Fem un pas endavant”.

Diumenge, ens veiem a la plaça!( i dissabte a ca la dona per dibuixar el país nou!)

Feministes pel dret a decidir, Ca la Dona (+info) 

Volem construir un país millor per a tothom. Animem a totes les dones a  VOTAR  pel dret a decidir
canviar-ho tot. 

18/10:: El país nou que volem les dones. Jornada de treball
Publicat el 5 oct 2014 per web.

Continuem el cicle de trobades per compartir temes que ens interessen en relació al procés polític de
transició nacional que estem vivint al nostre país. Esteu totes convidades. Jornada de treball per
a dones.

Dissabte 18 d’octubre serà la tercera, aquest cop amb l’objectiu de dedicar el  matí a treballar el
país que volem les dones i com fer-ho possible. (de 10h – 14h, a Ca la Dona).

Definir, recopilar, posar en net i seguit, actualitzar, replantejar, consensuar….. sabem que un altre
món és possible, i el 18/10 ens centrarem en com volem que sigui aquest país nou que entre totes i
tots intentem construir, i que sabem que serà. Convençudes que tot aquest procés no pot acabar en
que tot segueixi igual, l’endemà del 9N.

Què volem com a dones feministes? Com vols que sigui el teu país?  Un cop ens hi posem,
acordarem com articulem les propostes i el treball que volem fer (amb un matí potser no enllestim).

http://www.caladona.org/2014/10/el-pais-que-volem-les-dones/
https://docs.google.com/forms/d/1QKmbHGNPEdTwDmP7OqSXL4hWfYFYaHGbqjOUVSgyxU4/viewform?c=0&w=1
http://www.caladona.org/2014/10/el-pais-que-volem-les-dones/
https://assemblea.cat/?q=node/8900
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/10/suport9n_bn.pdf
http://www.caladona.org/2014/10/1910-totes-a-pl-catalunya-bloc-feminista/
http://www.caladona.org/2014/10/1910-totes-a-pl-catalunya-bloc-feminista/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/10/viafeminista-amposta.jpg


Hi ha diferents iniciatives endegades per construir el nou país, amb web per fer aportacions pel país
nou. Participarem col∙lectivament? a totes? a alguna? Ara mateix, moltes de nosaltres no ens sentim
cridades a participar des del moment en que els programes d’activitats no inclouen la presència
d’expertes més enllà d’inauguracions i,  en els textos i discursos el masculí genèric és aclaparador.
El nou país ha d’incorporar la presència i els sabers de les dones Sí o Sí  des del segon 1!

Si estàs llegint aquesta informació i t’agradaria participar des de ja mateix…. deixa’ns les teves
dades! Hi ha feina, molta feina a fer. A la plana presentació Feministes pel dret a decidir trobaràs el
formulari per fer-nos arribar les teves dades.

Esteu totes convidades. Jornada de treball per a dones.

2n acte Trobada amb Carme Forcadell, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (2/10/2014)

1er acte: Feministes pel Dret a Decidir (23/09/2014)

Via Feminista a TRAM57 (11/09/2014)

Feministes pel dret a decidir, Ca la Dona

20/10:: Converstori amb LUZMILA RUANO de Colómbia , a
les 19h a Ca la Dona
Publicat el 5 oct 2014 per web.

Us convidem a conèixer una defensora DDHH que està per Barcelona uns dies….

Conversatori amb la defensora dels drets humans a Colòmbia LUZ MILA RUANO GAVIRIA, del
Congrés dels Pobles i directora de la Fundación del Suroccidente y Macizo Colombiano, dilluns 20
d’octubre a les 7 de la tarda a Ca la Dona.

Us convidem a una trobada amb la Luz Mila per compartir  idees, resistències i experiències. Ella
és  especialista  en polítiques  rurals  i  ambientals;  va estar  com a organitzadora a  l’atur  agrari  i
camperol ocorregut el 2013, actualment és facilitadora en els processos de les dones del sud-orient
colombià, especialment en les camperoles, les defensores del medi ambient i les que lluita per un
model de desenvolupament diferent i més humà. Cal destacar que Luz Mila lidera un important

http://www.caladona.org/2014/10/luzmila-ruano-de-colombia/
http://www.caladona.org/2014/10/luzmila-ruano-de-colombia/
http://www.caladona.org/2014/09/dret-a-decidir/
http://www.caladona.org/2014/09/dret-a-decidir/
http://www.caladona.org/2014/09/trobada-amb-carme-forcadell-presidenta-de-lanc/
http://goo.gl/forms/nnCHBneEG9
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/10/silviacasola_02102014.jpg


procés contra les multinacionals extractives que espolien el territori,  especialment l’Anglo Gold
Ashanti -extractora d’or-, el que li ha ocasionat serioses amenaces de mort.

Actualment ha estat delegada pel Congrés dels Pobles per realitzar una gira per tot Europa. Gira que
acabarà al mes de novembre a Ginebra en el marc del llançament a Europa del Congrés dels Pobles.

Us esperem a totes

17/10::  Jornada  “A  10  anys  de  la  LO  1/2004:  avanços,
retrocessos i reptes”, a l’ICAB
Publicat el 5 oct 2014 per web.

Benvolgudes,

Amb motiu dels actes de celebració del 25è Aniversari de Dones Juristes, ens plau convidar-lo a la
Jornada “A 10 anys  de la  LO 1/2004:  avanços,  retrocessos  i  reptes”  que tindrà  lloc  el  proper
divendres 17 d’octubre a les 10h a l’Il∙lustre Col∙legi d’Advocats de Barcelona (c. Mallorca, 283).
Pot veure la jornada completa aquí i també a Document adjuntat_dones_25anys

Preguem en faci la difusió que consideri adequada.

Dones Juristes – C/Ripoll 25 08002 – Barcelona – 933220617 – donesjuristes.cat

22l10:: Jornada de lluita cap a la Vaga de Totes
Publicat el 5 oct 2014 per web.

les  de  la  vaga  de  totes  preparen  la  JORNADA  DE  LLUITA  CAP  A  LA
#VAGADETOTES: TOTES AL CARRER!!! serà dimecres 22 d’octubre…

manifest  de  #VagaDeTotes  (a  títol  individual  o  com  a  col∙lectiu)  i  fer-ne  difusió!!!
http://vagadetotes.herokuapp.com/

http://vagadetotes.herokuapp.com/
http://www.caladona.org/2014/10/vaga-de-totes-3/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/10/Web_Trip_dones_25anys.pdf
http://donesjuristes.cat/wp-content/uploads/Mail_Trip_dones_25anys_Low.pdf
http://www.caladona.org/2014/10/a-10-anys-de-la-lo-12004/
http://www.caladona.org/2014/10/a-10-anys-de-la-lo-12004/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/10/25aDonesJuristes.jpg


e-mail: vagadetotes@gmail.com

twiter: @vagadetotes

facebook: www.facebook.com/vaga.detotes

24/10::Taula  rodona  “Gènere,  Drets  humans  i  dones  a  les
institucions” + sopar 25 anys dones juristes
Publicat el 5 oct 2014 per web.

Taula rodona “Gènere, Drets humans i dones a les institucions”

Hora:18 h al Palau Macaya. Passeig Sant Joan, 108. Aula 4.

Diverses dones amb càrrecs institucionals a nivell local, autonòmic i estatal ens oferiran les seves
experiències i visions en relació a la incorporació de les perspectives de gènere en les polítiques
institucionals.

Presentació a càrrec de Mercè Claramunt, presidenta de Dones juristes.

Ponents:

Montse Gatell Pérez, Presidenta de l’Institut Català de les Dones

Francina Vila Valls, Regidoria de Dones i Drets Civils del Ajuntament de Barcelona

María Ángeles Carmona Vergara, Presidenta del Observatorio contra la Violencia doméstica y de
Género del Consejo General del Poder Judicial

I  al  vespre….Sopar  25è  aniversari,  21h  al  Restaurant  Can  Soteras.  Pg.  Sant  Joan,  97-
99,Barcelona.

Com a cloenda de les activitats organitzades en commemoració del 25è aniversari de l’Associació
Dones Juristes, us convidem a participar en el Sopar Aniversari. Volem que sigui un moment per a

http://www.caladona.org/2014/10/2410taula-rodona-%E2%80%9Cgenere-drets-humans-i-dones-a-les-institucions%E2%80%9D-sopar-25-anys-dones-juristes/
http://www.caladona.org/2014/10/2410taula-rodona-%E2%80%9Cgenere-drets-humans-i-dones-a-les-institucions%E2%80%9D-sopar-25-anys-dones-juristes/
http://www.facebook.com/vaga.detotes
mailto:vagadetotes@gmail.com
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/10/cartellvagatotes.jpg


la confluència, l’amistat, la festa i les sorpreses…

Preu del sopar:30 euros per a les sòcies i 37, 50 euros per a la resta.

S’ha de confirmar assistència abans del 17 d’octubre mitjançant ingrés bancari al compte 3191 0500
0145 81198522 (Caixa Advocats – Bantierra), indicant nom i cognom

09l10::  Trobada  “Activisme  feminista  i  Dret”  .  25  anys  de
Dones Juristes
Publicat el 1 oct 2014 per web.

Inici  del  programa  d’actes  de  les  Dones  Juristes per  a  celebrar  els  25  anys d’història  de
l’Associació! Veure Trípic sencer

Dijous 9 d’octubre Trobada amb entitats feministes: “Activisme feminista i Dret”, 18h a Ca la
Dona

Debatrem amb diferents associacions i activistes feministes, amb diverses trajectòries i planteja-
ments, sobre la relació entre el feminisme i el dret, i el paper de les dones juristes feministes.

Presentació a càrrec de Mercè Molina, responsable de la comissió de família de Dones Juristes.

Modera Marta Argudo, advocada sòcia de Dones Juristes.

Intervenen:

•Mercè Otero Vidal, de Ca la Dona

•Miriam Solá, editora del llibre Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos

•Beatriu Masià Masià, de Tamaia-Viure Sense Violència

•Betlem Cañizar Bel, activista feminista i consultora

•Joana García Grenzner – Feministes Indignades – 15M – a confirmar

Al finalitzar les intervencions, farem pica-pica, també per a les persones intolerants al gluten.

Preguem que confirmeu assistència abans del 2 d’octubre (info@donesjuristes.cat)

Acte a  Ca la Dona. C/ Ripoll, 25, Barcelona

http://donesjuristes.cat/

http://donesjuristes.cat/
http://www.caladona.org/2014/09/25-anys-de-dones-juristes/
http://www.caladona.org/2014/10/donesjuristes25a/
http://www.caladona.org/2014/10/donesjuristes25a/


10 i 11l10:: Jornades El TTIP Tractat de lliure comerç USA –
UE, Marxa Mundial de Dones
Publicat el 1 oct 2014 per web.

Les companyes de la Marxa Mundial de Dones participen a les Jornades sobre el TTIP que es fan a
Barcelona Divendres 10 d’octubre (Aula Magna – UB) i Dissabte 11 d’octubre (SALA RAVAL –
CCCB)

Aquí teniu el programa previst: http://marxamundialdedones.blogspot.com.es/+DONES%29 

Destaquem la presència de la Marxa Mundial…divendres 19:30 – Un esguard feminista sobre el
conflicte capital-vida Rosa Guillén (Marxa Mundial de Dones i Grup Gènere i Economia, Perú)

i dissabte 11 d’octubre (SALA RAVAL – CCCB) 11:30 – Experiència peruana enfront als Tractats
de Lliure Comerç Rosa Guillén (Marxa Mundial de Dones i Grup Gènere i Economia, Perú)

JORNADES GRATUÏTES, per inscripcions fins al 08 d’octubre 2014: http://goo.gl/SLgXJS

11l10::  Passejada  per  la  ruta  histórica  feminista.  25  anys
Dones Juristes
Publicat el 1 oct 2014 per web.

Activitat  del  programa d’actes  de  les  Dones  Juristes per  a  celebrar  els  25 anys d’història  de
l’Associació

Passejada per la ruta histórica feminista, dissabte 11 d’octubre, a les 11h, amb sortida des de Ca
la Dona.

Us convidem a passejar plegades per la ciutat de Barcelona. El recorregut que hem escollit per a
aquesta ocasió es la de Joana Torrelles i el bandoler Serrallonga i té una durada de 1:30 h – 2 h.

En acabar el passeig farem un vermut a Ca la Dona

Preguem que confirmeu assistència abans del 2 d’octubre.

Places limitades

Sortida Ca a Dona: C/ Ripoll, 25, Barcelona.

http://donesjuristes.cat

http://donesjuristes.cat/
http://www.caladona.org/2014/10/passejada-donesjuristes/
http://www.caladona.org/2014/10/passejada-donesjuristes/
http://goo.gl/SLgXJS
http://marxamundialdedones.blogspot.com.es/+DONES)
http://www.caladona.org/2014/10/10-i-11l10-ttip-marxa/
http://www.caladona.org/2014/10/10-i-11l10-ttip-marxa/


13/11  La  lluita  pel  Dret  al  propi  cos.  Taula  rodona  al  VII
Fòrum Europeu contra les violències de gènere
Publicat el 1 oct 2014 per web.

El  VII Fòrum Europeu s’emmarca  dins  les  activitats  del  X Fòrum contra les  violències  de
Gènere, del 13 al 15 de novembre  que es farà a l’Espai Francesca Bonnemison i que organitza la
Plataforma Unitària contra les violències de gènere.

Consulta tot el programa d’activitats del VII Fòrum Europeu i del X Fòrum contra les violències de
Genere:  pdf programa Aquí destaquem la Taula Rodona on participa la  Campanya pel Dret a
l’Avortament Lliure i Gratuït:

13/11 – 16 h ·Taula Rodona

LA LLUITA PEL DRET AL PROPI COS. ON SOM I CAP A ON ANEM?

Legislació europea en matèria de drets sexuals i reproductius. Mobilitzacions ciutadanes.

Ponents:  Montserrat Cervera Rodón (Campanya pel dret a l’avortament lliure i gratuït),  Aída
Fuentes  Consecho (Tren  de  la  Libertad), Lydia  Vicente  Márquez,  Rights  International  Spain
(pendent de confirmar). Modera: Alba Fité, Avalot-UGT Catalunya

A través d’aquest enllaç, podeu formalitzar la vostra inscripció al Fòrum. Recordeu que la inscripció
és gratuïta però que les places són limitades!

19/11::  Trobada  amb Muriel  Casals,  presidenta  d’Omnium,
19h a Ca la Dona
Publicat el 1 oct 2014 per web.

El grup de dones de Ca la Dona, Feministes per a Independència, us convidem el proper dimecres
19 de novembre de 2014 a les 19h a Ca la Dona (c/Ripoll 25 de Barcelona) per participar a la
trobada amb MURIEL CASALS, Presidenta d’Omnium Cultural.

Parlarem d’economia… i de l’actualitat després del 9N…Ja hem votat per canviar-ho tot!

Muriel Casals i  Couturier (Avinyó, França,  6 d’abril  de 1945) és professora del Departament
d’Economia i d’Història econòmica de la UAB, d’on també n’ha estat vicerectora de Relacions
Internacionals  i  Cooperació  entre  els  anys  2002  i  2005.  Els  seus  temes  d’interès  són  les

http://www.omnium.cat/qui-som/presentacio
http://www.caladona.org/2014/10/1911-trobada-amb-muriel-casals-19h-a-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/2014/10/1911-trobada-amb-muriel-casals-19h-a-ca-la-dona/
https://docs.google.com/forms/d/1eCyveJoe8GDKZgebO5CfS-MfDevqChZ2DoLghf4vlyQ/viewform?usp=send_form
http://www.violenciadegenere.org/pcvg/images/stories/pdf/20141023_programa_xforum.pdf
http://www.caladona.org/2014/10/1311-la-lluita-pel-dret-al-propi-cos-taula-rodona-al-vii-forum-europeu-contra-les-violencies-de-genere-al-ccdfb/
http://www.caladona.org/2014/10/1311-la-lluita-pel-dret-al-propi-cos-taula-rodona-al-vii-forum-europeu-contra-les-violencies-de-genere-al-ccdfb/


reconversions industrials, la història del pensament econòmic i l’economia europea. Muriel va ser
també representant de la UAB a la Xarxa Vives d’Universitats del 2002 al 2009, i ha fet estades a
universitats  britàniques:  Universitat  d’Edimburg,  London School  of Economics  i  Universitat  de
Gal•les a Bangor.

És  col•laboradora  habitual  del  setmanari  El  Temps  i  del  programa  “Economia  i  empresa”  de
Catalunya Informació.  Va ser membre del consell  d’administració de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (1983-1988), i membre del Consell Català del Moviment Europeu. Va formar part
també de la junta de l’Ateneu Barcelonès (2003-2007). Des de l’any 2008, és membre de la junta
d’Òmnium Cultural, i des del 20 de març de 2010 n’és la seva presidenta.

Aquestes trobades….Després de la Diada de l’11S, dones de Ca la Dona hem organitzat un seguit
de trobades per compartir temes que ens interessen en relació al procés polític que estem vivint.
Aquesta de dimecres 19 de novembre és la 8ena.

Esteu totes convidades. Abraçades.

Acte per a dones

Feministes per la Independència (independents del patriarcat, del capitalisme, del militarisme…en
un país lliure). Contacte? + informació

25 anys de Dones Juristes.  Per la dignitat  i  els  drets  de les
dones
Publicat el 30 set 2014 per web.

Moltes felicitats companyes i amigues!!!

L’Associació Dones Juristes compleix 25 anys d’història i de lluita pels drets de les dones i, per
celebrar-ho, ha preparat un nodrit programa d’actes diversos que es portaran a terme al llarg del mes
d’octubre.

Cadascun d’ells tindrà un matís diferent per destacar i incloure la col∙laboració de totes aquelles
entitats i institucions  amigues i amics que ens han acompanyat des de diferents àmbits des que l’1
de juliol de 1989 un grup de dones decidia posar-se a treballar per construir una societat més justa i
signava l’acta de constitució del que avui és l’Associació Dones Juristes.

http://donesjuristes.cat/wp-content/uploads/Web_Trip_dones_25anys.pdf
http://www.caladona.org/2014/09/25-anys-de-dones-juristes/
http://www.caladona.org/2014/09/25-anys-de-dones-juristes/
http://goo.gl/forms/nnCHBneEG9
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/Web_Trip_dones_25anys.pdf


Tríptic dones juristes 25anys

02l10::  Trobada  amb  Carme  Forcadell,  Presidenta  de
l’Assemblea Nacional Catalana
Publicat el 26 set 2014 per web.

Estimades

Dones pel Dret a Decidir, us convidem el proper dijous 2 d’octubre de 2014 a les 18h a Ca la Dona
(c/Ripoll 25 de Barcelona) per participar a la trobada amb CARME FORCADELL, Presidenta de
l’Assemblea Nacional Catalana.

Desprès de la Diada de l’11S i de cara al 9N, dones de Ca la Dona tenim il∙lusió, esperança de
“construir” un altre país/un altre món possible com portem dient les feministes ja fa temps. No
sabem què passarà a Catalunya, però volem “estar” i participar, convençudes que tot aquest procés
no pot acabar en que tot segueixi igual, l’endemà de l’endemà.

Hem organitzat un seguit de trobades per compartir temes que ens interessen en relació al procés
polític que estem vivint. Dijous 2 d’octubre serà la segona. Esteu totes convidades.

Seguirem informant puntualment del calendari activitats fins el 4 de novembre, últim acte previst.
[+ informació]. El següent 18/10 Jornada de Treball El país que volem les dones.

Votarem per canviar-ho tot!

Abraçades

Acte per a dones

1er acte: Feministes pel Dret a Decidir (23/09/2014)

http://www.caladona.org/2014/09/dret-a-decidir/
http://goo.gl/forms/nnCHBneEG9
http://goo.gl/forms/nnCHBneEG9
http://www.caladona.org/2014/09/trobada-amb-carme-forcadell-presidenta-de-lanc/
http://www.caladona.org/2014/09/trobada-amb-carme-forcadell-presidenta-de-lanc/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/Web_Trip_dones_25anys.pdf


3l10:: Kafeta Feminista 3 d’octubre
Publicat el 25 set 2014 per femart.

El proper divendres 3 d’octubre a partir de les 20 hores ens podrem trobar a la Kafeta Feminista a
l’espai social del Gòtic La Negreta.

Durant la Kafeta tindrem una taller amb l’advocada Nahxeli Beas per parlar sobre la Llei Mordaça.

També tindrem una presentació sobre la Vaga de totes, així com taller de serigrafia de samarretes
(porta la teva) i sessió de bailoteo.

3 d’octubre del 2014

20 hores

La Negreta. Carrer Nou de Sant Francesc 21, baixos

18/10 El país nou que volem les dones. Jornada de treball
Publicat el 11 set 2014 per web.

Continuem el cicle de trobades per compartir temes que ens interessen en relació al procés polític de
transició nacional que estem vivint al nostre país.

Dissabte 18 d’octubre serà la tercera, aquest cop amb l’objectiu de dedicar un dissabte matí a
treballar el país que volem les dones i com fer-ho possible.

Definir, recopilar, posar en net i seguit, actualitzar, replantejar, consensuar….. sabem que un altre
món és possible, i el 18/10 ens centrarem en com volem que sigui aquest país nou que entre totes i
tots intentem construir, i que sabem que serà…de 10h – 14h.

Hi ha diferents iniciatives endegades per construir el nou país, amb web per fer aportacions pel país
nou. Participarem col∙lectivament? a totes? a alguna? Veurem entre totes…Ara mateix, moltes de
nosaltres no ens sentim cridades a participar des del moment en que els programes d’activitats no
inclouen la presència d’expertes més enllà d’inauguracions i, en els textos i discursos el masculí
genèric és aclaparador. El nou país ha d’incorporar la presència i els sabers de les dones Sí o Sí des
del segon 1!

http://www.caladona.org/2014/09/el-pais-que-volem-les-dones-2/
http://www.caladona.org/2014/09/kafeta-feminista-3-doctubre/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/10703707_749864585083604_950057576061306383_n1.jpg


Si estàs llegint aquesta informació i t’agradaria participar des de ja mateix…. deixa’ns les teves
dades! Hi ha feina, molta feina a fer. A la plana presentació Feministes pel dret a decidir trobaràs el
formulari per fer-nos arribar les teves dades.

Esteu totes convidades. Acte per a dones.

2n acte Trobada amb Carme Forcadell, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (2/10/2014)

1er acte: Feministes pel Dret a Decidir (23/09/2014)

Feministes pel dret a decidir, Ca la Dona

23l09:: Feministes pel Dret a decidir
Publicat el 5 set 2014 per web.

Estimades,

Desprès de la Diada de l’11S i de cara al 9N ens agradaria compartir les experiències i les emocions
amb què cadascuna de nosaltres vivim i sentim el dret a decidir. Dones de Ca la Dona tenim il∙lusió
i esperança per construir una societat diferent que reculli les nostres reivindicacions i sigui millor
per a tothom. Pensem que cal la presència feminista per tal de “construir” un altre país/un altre món
possible com portem dient ja fa temps, com per exemple, la necessitat de fer explícit l’ús d’un
llenguatge que visibilitzi les dones en tot aquest procés.

http://www.caladona.org/2014/09/dret-a-decidir/
http://www.caladona.org/2014/09/dret-a-decidir/
http://www.caladona.org/2014/09/trobada-amb-carme-forcadell-presidenta-de-lanc/
http://goo.gl/forms/nnCHBneEG9
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/10/silviacasola_02102014.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/IMG-20140911-WA0063.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/20140911_163010.jpg


Per tot això, us convoquem el  dimarts 23 de setembre a les 18:30h a Ca la Dona, per a tractar
d’aquests temes que ja sabem alguns són transversals, però que cal el lideratge feminista perquè
siguin alternatius enfront al patriarcat.

1a part: Com ens sentim, com vivim el procés

Amb totes les carregues que tenim incorporades. Emocions, pors, esperances, neguits, il∙lusions,
oportunitats…més enllà de l’opció de cadascuna a votar.

2a part: La Consulta i calendari trobades fins 9N

Quins temes ens interessen tractar en relació a què passaria en una Catalunya independent o no
independent…convençudes que tot aquest procés no pot acabar en que tot segueixi igual, l’endemà
del 9N. Què volem com a feministes.

Us esperem a totes, porteu les amigues i conegudes

(acte per a dones. c/Ripoll 25)

Dones de Ca la Dona pel Dret a Decidir

Fotos: algunes de les companyes a la V Tram57, files 8 i 9, #11S2014

11l09:: Vine a fer la V al Tram57
Publicat el 4 set 2014 per web.

Estimades, un grup de sòcies de Ca la Dona participarem juntes a la via catalana com ja vam fer
l’any passat viatjant a les Terres de l’Ebre. Enguany, farem la V a la Gran Via, TRAM57.  Nosaltres
participarem a  la  via  per  l’autoderminació  dels  pobles  i  per  una  Catalunya justa  i  solidària,
antipatriarcal, feminista, sostenible, respectuosa amb la terra i sense exèrcits.

L’11 de setembre, estarem al TRAM 57, fila 8 (per si vas de groc) i fila 9 (per si vas de vermell), 
Gran Via, amb Balmes-Universitat. La V serà un èxit si entre totes i tots omplim tots els trams. Si
encara no t’has apuntat a la V, estàs a temps! Hem superat l’objectiu de ser 50 dones per anar juntes
però volem ser més!

Porta la samarreta groga o vermella que vulguis…de la Via Catalana,de la Marxa Mundial
Dones (està en groc i vermell), la groga S.O.S educació publica…Nosaltres també tenim
una samarreta: la de la via feminista (la groga de l’any passat, la veus a la foto, que hem
tornat a fer en groc i en vermell). 

Com aconseguir les samarretes via feminista i els gorros, en groc i vermell? a Ca la Dona de 17 a
20h: Divendres 5, Dilluns 8, dimarts 9, dimecres 10. També el mateix dijous 11 de setembre, al
TRAM57, Gran Via, universitat/balmes.

https://www.araeslhora.cat/ca/via-catalana-2014/inscriu-te://
https://www.araeslhora.cat/ca/via-catalana-2014/inscriu-te://
https://www.araeslhora.cat/ca/via-catalana-2014/recorregut
http://www.caladona.org/2014/09/vine-a-fer-la-v-al-tram57/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/viafeminista-amposta.jpg


Dissabte 6/11: Assaig Ciutat Vella. Estem totes convidades! a la jornada d’assaig amb l’ANC Ciutat
Vella, amb sardanes, cobla, coral, parlaments….i assaig V a les 18h.

I  acte  de  l’Assemblea  d’Horta-Guinardó,  a  la  Ramba  del  Carmel  /  Dante,  on  a  les  18:30h
intervendran Carmel Forcadell  (ANC), Muriel  Casals (Òmnium),  Ana Alcocer (Súmate),  Esther
Vivas (Procés Constituent), Neus Munté (CIU), Marta Rovira (ERC), Dolors Camats (ICV) i Anna
Saliente (CUP). Cartell

Abraçades…us esperem a la V

Dones pel dret a Decidir

17l09::Una  vida  amb  sentit.  Homenatge  a  Giulia  Tamayo,
Defensora dels Drets Humans.
Publicat el 2 set 2014 per web.

la Red de Migración, Género y Desarrollo, companyes de Ca la Dona, ens conviden a l’acte de
reconeixement  a  Giulia  Tamayo el  proper  17  de  setembre  a  la  Bonnemaison….L’acte  l’ han
preparat amb altres entitats,aquí teniu el fulletó amb la relació d’entitats participants: fulletó acte a
Giulia Tamayo. Giula Tamayo, advocada feminista, va morir el 9 d’abril 2014.

Una vida amb sentit. Homenatge a Giulia Tamayo, Defensora dels Drets Humans

Giulia Tamayo León, advocada peruana i activista feminista, fa més de 18 anys que va activar la
lluita per la Veritat, Justícia i Reparació a favor de les víctimes d’esterilitzacions forçades del Perú
que el govern d’Albert Fujimori va posar en marxa entre els anys 1996 al 2000 amb el denominat
Programa  Nacional  de  Salut  Reproductiva  i  Planificació  Familiar.  Va  treballar  a  Amnistía
Internacional  a  Espanya  impulsant  accions  reivindicatives  a  favor  dels  drets  humans  a  nivell
mundial.

Des del moviment de drets humans, des de diversos col∙lectius activistes pels drets de les dones, des
de diverses organitzacions feministes i  per a la justícia global que van conèixer el seu treball  i
dedicació, li retem un homenatge en memòria.

• Benvinguda i discurs de homenatge a càrrec de Lafede.CAT.
• Paraules del seu company de vida, José María García Ríos.
• Visualització  d’un  petit  vídeo  sobre  la  trajectòria  de  Giulia  Tamayo com a

defensora dels drets humans.
• Paraules per a Giulia: Un espai per compartir frases de reflexió de Giulia o

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/document6.pdf
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/document6.pdf
http://www.caladona.org/2014/09/giulia-tamayo/
http://www.caladona.org/2014/09/giulia-tamayo/
https://assemblea.cat/sites/default/files/cartells/10551687_346219932213661_2679767849387059503_o.jpg


sobre ella.
• Interpretació musical a càrrec de Muna, cantautora mexicana i d’Alonso Landa

Tamayo, fill de Giulia.
• Entrega de reconeixement simbólic  sobre Giulia  a José María  García Ríos i

Alonso Landa Tamayo.
• Cloenda de l’acte.

Hora i lloc:A les 19:00h, a la sala Rosa Vallespir, 2n pis. de la Bonne, Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix, núm. 7, a Barcelona)

Solidaritat  amb Palestina #GazaUnderAttack #FreePalestine
#Proucomplicitat
Publicat el 31 jul 2014 per web.

Fotos  mani17Juliol  barcelona  en  solidaritat  amb  poble  palestina,  10  dies  #gazaunderattack
#FreePalestina #ProuCàstigCollectiu #ProuComplicitat #palestina #BDS

Com  diuen  Dones  x  Dones ….us  demanem  que  no  oblideu  Palestina,  que  aneu  a  totes  les
concentracions que pugueu, que feu boicot als productes israelians com proposa el BDS Catalunya,
que signeu manifestos… que penseu en totes les dones que coneixem de Palestina que ens han
visitat a Ca la Dona, parlant de solidaritat i de pau i del dret a viure…

Fotos  mani  17  de  juliol  2014  –
https://www.flickr.com/photos/caladona_fotos/sets/72157645340526909/

Fotos  concentració  9  de  juliol  2014  –
https://www.flickr.com/photos/caladona_fotos/sets/72157645599934064/

31|07:: Aturem la massacre a Gaza
Publicat el 30 jul 2014 per web.

Continua la massacre a Gaza…sortim al carrer de nou DIJOUS 31 de juliol! Llegiu la Declaració de
la  Coalició de  dones  palestines  de Jerusalem (En castellà,  traducció de Sofía  Segura,  MdN de
Sevilla. a la web de la coordi feminista regne espanya)

Convocada per aquest dijous 31 de juliol jornada d’acció per Aturar la Massacre a Gaza amb acció
sorpresa a les 12h matí i concentració a les 19h tarda. Aquí teniu el cartell de la convocatòria a
Barcelona per escampar tot el que pugueu.

-Acció sorpresa a les 12h matí c/Fontanella amb Portal de l’Àngel

http://www.feministas.org/mujeres-palestinas-toman-las.html
http://www.feministas.org/mujeres-palestinas-toman-las.html
http://www.caladona.org/2014/07/3107-aturem-la-massacre-a-gaza/
https://www.flickr.com/photos/caladona_fotos/sets/72157645599934064/
https://www.flickr.com/photos/caladona_fotos/sets/72157645340526909/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/07/LA-POR-I-L.pdf
http://www.caladona.org/2014/07/solidaritat-amb-palestina/
http://www.caladona.org/2014/07/solidaritat-amb-palestina/
https://www.flickr.com/photos/caladona_fotos/sets/72157645340526909/


-Concentració a les 19h tarda a la Font de Canaletes

Aquesta  concentració  és  el  resultat  de  la  confluència  d’un  gran  nombre  d’organitzacions  i
moviments catalans de solidaritat amb Palestina. 

veniu amb mocadors palestins si es possible liles!!! (dones x dones)

25|07 :: 19h al Consulat de Xile :: Tot*s amb les dones xilenes!
Publicat el 24 jul 2014 per Cld_info.

A  BARCELONA,  el  DIVENDRES  25,  a  les  19.30h  SOLIDARITAT AMB  LES  DONES
XILENES! 

tot*s al CONSULAT de XILE casp 33 

AVORTAMENT LLIURE SEGUR I GRATUÏT!!!!

PORTEU CARTELLS, samarretes, i el que tingueu.

2° Marcha por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito

www.observatoriogeneroyequidad.cl

Observatorio Género y Equidad

http://www.observatoriogeneroyequidad.cl/index.php/las-noticias/7666-2014-07-17-21-55-56

http://www.observatoriogeneroyequidad.cl/index.php/las-noticias/7666-2014-07-17-21-55-56
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–

Campanya pel Dret a l’Avortament

dretalpropicos@gmail.com

@dretpropicos

https://www.facebook.com/dretalpropicos

telèfon 934127161

24|07:: Prou complicitat amb Israel
Publicat el 23 jul 2014 per Cld_info.

veniu amb mocadors palestins si es possible liles!!!

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=829901723687357&set=a.201814349829434.55249.201739333170269&type=1&theater

donesxdones@gmail.com

#FemCorrerlaVaga !! Donem raons per a fer el 22O una vaga
feminista
Publicat el 17 jul 2014 per Cld_info.

Des de la Vaga de Totes fem córrer la vaga donant raons per una vaga feminista, de cures, una vaga
de jubilades,precàries,aturades…

https://www.youtube.com/channel/UCMgvGPbXfKTTtRLgWdZ_fnQ/feed

https://www.youtube.com/channel/UCMgvGPbXfKTTtRLgWdZ_fnQ/feed
http://www.caladona.org/2014/07/femcorrerlavaga-donem-raons-per-a-fer-el-22o-una-vaga-feminista/
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mailto:donesxdones@gmail.com
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Per aixo plantegem 4 preguntes a les dones per a crear juntes aquesta vaga:

1. ¿Per què vols fer una vaga? 
2. ¿Com la faries? 
3. ¿Com pots participar-hi? 
4. ¿Amb qui aniries? 

Tu també pots participar fent el teu propi vídeo amb el mòbil, la càmera o el mitjà més proper
fent aquestes 4 preguntes i enviant el vídeo a femcorrerlavaga@gmail.com o a través de Wetransfer.

Entre totes #femcorrerlavaga cap al 22 d`octubre!!!

Perquè nosaltres ja vivíem en crisi abans de la crisi. Les dones movem el món, ara l’aturem!
Vaga de Totes! Totes a la vaga!

CAP A LA VAGA DE DONES

e-mail: vagadetotes@gmail.com

twiter: @vagadetotes

facebook: www.facebook.com/vaga.detotes

18|07:: Kafeta feminista a l’Ateneu Popular de l’Eixample :
Gatamaula
Publicat el 16 jul 2014 per Cld_info.

http://www.caladona.org/2014/07/1807-kafeta-feminista-a-lateneu-popular-de-leixample-gatamaula/
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Hola, companyes!

Us  convidem  a  la  kafeta  feminista  que  hem organitzat  conjuntament  el  Col∙lectiu  de  dones  i
lesbianes de l’Eixample i Gatamaula aquest divendres 18:

19.00h Passi de documental Lesbiana, la revolució paral∙lela (de Myriam Fougère)

21.00h Presentació exposició sobre la masturbació femenina

22.00h Concurs de floretes “piropos”

23.00h Concert amb les:

- DONAKANYA

- PD. BULLANGUES

*kafeta per a dones, lesbianes i trans

Carta oberta a la sectorial de defensa i a les dones de l’ANC
Publicat el 16 jul 2014 per web.

El nostre grup, Dones x Dones, ve d’una llarga història construïda amb una genealogia feminista
que té com a nexe central la resolució dialogada i no violenta dels conflictes. Dels conflictes armats
i les guerres, però també dels conflictes en qualsevol àmbit de la societat.

Com a feministes, el nostre corpus teòric -des de diverses disciplines, com la sociologia, la història,
l’antropologia, la medicina, etc.,- i pràctic, té com un dels seus objectius principals la defensa de les
llibertats dels pobles, dels drets socials fonamentals i inalienables de totes les persones.

Quan diem i vindiquem el dret a decidir sobre el nostre propi cos, estem reivindicant implícitament
el  dret  a  decidir  de  les  persones  i  dels  pobles.Som conscients  que  estem vivint  uns  moments
sorprenents; una nova etapa de canvis i moviments convulsius, que ens sacsegen i ens encoratgen
alhora, perquè – com deia la nostra poeta Ma Mercè Marçal – “ ens obre una finestra en aquest cel
tancat”. Ens obre una finestra d’il•lusions per construir un món millor. Un país lliure, independent,
laic i feminista.

Perquè  el  nostre  mirall  no  és  l’Estat.  Perquè  l’Estat  imperialista  té  com  un  dels  seus  pilars
fonamentals,  les  forces  armades.  Un cos  bel•ligerant  amb la  seva  sola  presència  i  vestimenta,
obsolet en quan la seva pròpia estructura, masclista i patriarcal. Unes forces armades, que a més
s’emporten molts recursos que podrien dedicar-se a despeses socials i no militars.

Desitjar i vindicar un país lliure d’exèrcits és voler un país lliure de violències. I això no és ni una
fal•làcia ni una utopia. És tenir una mirada cap un futur possibilista.

http://www.caladona.org/2014/07/carta-oberta-a-l-anc/


Fer valer l’argument de la necessitat de seguretat d’un país basat en els exèrcits, és un tema que cal
debatre  amb molta  calma  i  amb una mirada  holística  feminista.  Per  a  les  dones,  parlar  d’una
seguretat basada en els exèrcits no és ni de bon tros cap garantia.

Cal recordar alguns informes basats en prestigioses entitats i organismes internacionals (Amnistia
Internacional  ,  entre  d’altres)  sobre  els  milers  de  dones  violades,  segrestades,  agredides
sexualment… allà on hi ha un desplegament de soldats, una base militar o una caserna. La notícia, a
tall  d’exemple  recent,  apareguda  al  diari  ElPúblico  digital,  escrita  per  la  periodista  Nazanin
Amirianan, parla de la prostitució militaritzada a l’Irak.

Com dèiem al començament, venim d’una llarga trajectòria, capdavantera per cert, en propostes i
pràctiques  sobre  resistències  no  violentes.  Des  dels  moviments  d’Objecció  de Consciència  i  la
Insubmissió al  servei  militar  obligatori,  passant  per  l’objecció  fiscal  a  les  despeses  militars,  el
rebuig a la nuclearització del nostre país, el rebuig a l’OTAN, els crits i manifestacions massives
contra la guerra a l’Iraq, i contra qualsevol guerra que utilitza la força de les armes contra la societat
civil indefensa i específicament contra la població més vulnerable, les dones i les seves criatures. I
no  estem  soles  evidentment:  cada  vegada  són  més  les  organitzacions,  entitats,  associacions,
moviments socials… que treballem per educar en una cultura de la pau i la no violència.

Com a feministes antimilitaristes som i volem ser-hi en la construcció del nostre país, per tant
volem que les nostres propostes formin part dels debats i la discussió. Volem visibilitzar-nos i fer
sentir les nostres veus.

La seguretat d’un país no es construeix amb el suport de les armes ni d’un exèrcit, es construeix
treballant per a la igualtat de drets per a totes les persones. Una societat civil apoderada perquè es
basa en la cooperació, la reciprocitat, l’empatia, la solidaritat… Valors que res tenen a veure amb els
que defensen els estaments militars.

Com diem Dones x Dones: “Cap dona, cap home, cap nen ni nena, i cap euro per a les guerres “.

Dones x Dones

Barcelona, 11 de Juliol de 2014

17|07:: Concentració No oblideu Palestina! + article la por i
l’odi
Publicat el 14 jul 2014 per web.

http://www.caladona.org/2014/07/dones-no-oblideu-palestina-article-la-por-i-lodi-palestina-israel/
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dijous  manifestació  a  plaça  catalunya!  18:30h  totes  juntes…  aturem el  càstig  col·lectiu  a
Palestina

Llegiu el missatge de Dones x Dones…..

“Estimades,

Indignades i tristes per tantes morts, us demanem que no oblideu Palestina, que aneu a totes les
concentracions que pugueu, que feu boicot als productes israelians com proposa el BDS Catalunya,
que signeu  manifestos… que penseu en totes les dones que coneixem de Palestina que ens han
visitat a Ca la Dona, parlant de solidaritat i de pau i del dret a viure…

Us enviem aquest article de Dones de Negre d’Itàlia traduit ràpidament perquè en feu difusió

Com diuen les companyes italianes

La resposta  no  és  a  la  recerca de  venjança,  perquè mai  ens  trobarem amb els  nostres  éssers
estimats, i en el seu lloc es crearà més víctimes. La Pau és la resposta. La nostra sang és la mateixa
i el nostre enemic és el mateix: l’ocupació, l’opressió, l’odi i la por”.

Tot el nostre amor i solidaritat amb les dones i el poble de Palestina

Signar manifestos.:  Change.org  http://chn.ge/WciyQq: Stop Israeli  Apartheid! Boycott,  Embargo
and Indictments Now!

LA  POR  I  L’ODI –  Dones  de  Negre  http://donneinnero.blogspot.com.es/2014/07/paura-e-
odio.html?spref=fb

En aquest moment de gran sofriment i de por, insistim que tota la ciutadania de Palestina i
d’Israel mereixen seguretat, justícia i igualtat, i plorem tots els morts. Cada mort és una agonia
per als que han perdut un ésser estimat, però no es pot negar que aquesta violència s’ha reduït
principalment a la població palestina. Aquesta violència té una causa principal: l’ocupació il·legal
de Palestina per part d’Israel.

• La negació dels drets humans de la població palestina ha d’acabar. 

• Els assentaments il∙legals han de cessar. 

• El bombardeig de civils ha d’acabar. 

• L’assassinat de criatures s’ ha d’acabar. 

• La valoració de la vida de la població jueva a costa de les altres, s’ha d’acabar. 

A la  Palestina ocupada,  la matança i  la  mutilació dels joves  s’han convertit  en part  de la  vida
quotidiana, tant és així que molts fora de Palestina s’han tornat immunes a la notícia que l’exèrcit
israelià  ha matat  un altre  noi desarmat.  Però després de la  desaparició de tres  joves israelians
l’atenció s’ha centrat a Palestina i la resposta israeliana al suposat segrest.

El govern israelià ha fet tot el possible per augmentar la tensió en ambdós costats. L’operació, que
segons  el  govern  era  una  recerca  dels  nens,  s’assemblava  al  càstig  infligit  a  la  població  sota
l’ocupació durant la Segona Guerra Mundial, amb batudes massives, violència gratuïta i destrucció
de béns. Per descomptat que no “va ser una operació de la policia per trobar els nens desapareguts.

Ara resulta que el govern israelià tenia proves ja sòlides des del principi que els nois ja eren morts, i
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fortes sospites sobre qui eren els culpables. Per ordre de la cort, aquesta informació es manté en
secret per a tothom, incloent-hi les famílies, el que perllonga la seva agonia, però serveix com un
pretext útil per detenir els palestins que clarament no tenia res a veure amb els assassinats. El càstig
col ∙ lectiu, de fet, un crim de dret internacional. I ara el càstig es dirigeix a Gaza, on el nombre de
morts pel bombardeig d’una de les zones més densament poblades del món, està augmentant per
moments.

Els que maten han d’assumir la responsabilitat, si els colons extremistes palestins, amb els soldats
de gallet fàcil, o pilots de bombarders simplement seguint ordres de cases de bombes, escoles i
orfenats de l’enemic.

Però hi ha un altre culpable que és l’ocupació i els successius governs israelians de tots els
colors que s’han mantingut durant dècades, l’expropiació, humiliació, empresonant i matant
als  palestins;  sembrant  la  por i  l’odi  entre  els  seus  pobles,  ensenyant  als  joves  a  odiar i
menysprear els palestins i els veuen com a menys que humans. Permetre o fins i tot encoratjar
els  joves  soldats  a  utilitzar  la  força  letal  contra  els  palestins  desarmats,  i  els  proporciona  la
impunitat. Deixant clar que la presa de la vida palestina no és una cosa que serà castigada.

Així que no és d’estranyar que després que el govern havia posat la culpa de la desaparició dels
nens en tota la població palestina, el descobriment dels seus cossos ha desencadenat una tempesta
d’odi  i  violència  contra  els  palestins  pogroms o linxaments  que  recorden,  i  que  culminar  amb
l’assassinat de Muhammad Hussein Abu Khdeir cremats vius per 6 Jueus. Sembla que hi ha menors
d’edat entre els seus assassins – un testimoni tràgic al deteriorament que l’ocupació ha donat lloc a
grans  segments  de  la  població  israeliana,  que  viuen  en  una  cultura  de  creixent  racisme  i  la
deshumanització de l’altre.

L’esperança segueix residint en els que es neguen a ser enemics – els israelians que van ser al
llogaret d’Abu Muhammed Khdeir a plorar amb la família, les famílies de Neftalí Fraenkel i
Muahmmad Abu Khdeir que es van reunir per compartir el seu dolor, els palestins qui va
visitar a la família de Naftali Fraenkel durant el període de dol, els membres del Cercle de
Pares, els israelians i els palestins que han perdut els seus fills en el conflicte, i que a partir del
seu treball de dol per la pau i la reconciliació.

“La resposta no és a la recerca de venjança, perquè mai ens trobarem amb els nostres éssers
estimats, i en el seu lloc es crearà més víctimes . La Pau és la resposta . la nostra sang és la
mateixa i el nostre enemic és el mateix: ..L’ Ocupació, l’opressió, l’odi i la por “.

Dones de Negre Itàlia

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/07/10513249_10203607753369884_4881209379629187045_n.jpg


9|07::Concentració  per  Palestina  i  per  exigir
#NoMésComplicitat amb Israel
Publicat el 9 jul 2014 per web.

Últim hora: aquesta matinada l’exèrcit israelià ha intensificat els bombaderjos a la
Franja de Gaza, fins i tot un hospital, i la tensió a la zona és màxima. vegeu més avall.

Dones  x  Dones  ens  convoca….TOTES  AMB MOCADORS PALESTINS  I  LILES
DIMECRES 9 DE JULIOL A LES 19.30   LA PLAÇA SANT JAUME!! SOLIDARITAT
AMB LES DONES I EL POBLE PALESTÍ!! DERROQUEM EL MUR DE L’APARTHEID,
FI DE L’OCUPACIÓ

Les organitzacions i moviments catalans de solidaritat amb Palestina,( en el que estem DXD i la  Xarxa

de Dones  per  Palestina) agrupats  en   la   coalició   “No  més  Complicitat   amb  Israel”,   convoquem  la
població a concentrarse aquest proper dimecres 9 de juliol a les 19.30h, a la Plaça de Sant Jaume

de   Barcelona. https://www.facebook.com/events/469267363176645/?

ref_dashboard_filter=upcoming 

Denunciarem  l’onada  de   violència  civilmilitar   i   el   castig   col∙lectiu  que  el   règim   israelià   està
aplicant contra la població palestina des de juny als Territoris Ocupats de Cisjordània i a Gaza, però
també al Jerusalem Est ocupat i a dins d’Israel. Exigirem el trencament de les relacions instituacionals,
empresarials i acadèmiques del Govern de Catalunya amb el Govern d’Israel i el seu sector militar i de
seguretat que es beneficia de l’ocupació.

A ciutats i pobles de tot el món es realitzaran també concentracions en defensa dels drets del poble
palestí, en rebuig del Mur de l’Apartheid (que va ser declarat il∙legal fa exactament 10 anys pel
Tribunal Internacional de Justícia de la Haia) i a favor d’intensificar la campanya de BDS contra

https://www.facebook.com/events/469267363176645/?ref_dashboard_filter=upcoming
https://www.facebook.com/events/469267363176645/?ref_dashboard_filter=upcoming
http://www.caladona.org/2014/07/907concentracio-per-palestina-i-per-exigir-nomescomplicitat-amb-israel19-30h-placa-sant-jaume-bcn/
http://www.caladona.org/2014/07/907concentracio-per-palestina-i-per-exigir-nomescomplicitat-amb-israel19-30h-placa-sant-jaume-bcn/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/07/17j1.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/07/CartelpalestinaunitariosinHT-724x1024.jpg


Israel.

Així  mateix  us  convidem  a  signar  el  manifest  “Exigeix  al  Govern  de  Catalunya
#NoMésComplicitat  amb  Israel”: http://nomescomplicitat.cat/exigeix-%E2%80%8B
%E2%80%8B-nomescomplicitat-amb-israel 

US HI ESPEREM. PREGUEM MÀXIMA DIFUSIÓ!

No Més Complicitat amb Israel

—

aquesta  matinada:  324.cat:http://www.324.cat/noticia/2443272/mon/Mes-de-20-morts-en-

la-primera-jornada-de-loperacio-militar-Marge-Protector-a-la-franja-de-Gaza

the guardian:http://www.theguardian.com/world/2014/jul/08/israel-pounds-gaza-against-hamas?

CMP=EMCNEWEML6619I2

expliquen el que passa amb piulades: @Mogaza @RoadToPalestine @itvnews @PzFeed

@Manu_Abu_Carlos @haaretzcom 

o bé donar ullada a les etiquetes: #  FreeGaza #  Gazaunderattack #  StopIsrael

https://twitter.com/hashtag/StopIsrael?src=hash
https://twitter.com/hashtag/StopIsrael?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Gazaunderattack?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Gazaunderattack?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FreeGaza?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FreeGaza?src=hash
https://twitter.com/haaretzcom
https://twitter.com/Manu_Abu_Carlos
https://twitter.com/PzFeed
https://twitter.com/itvnews
https://twitter.com/RoadToPalestine
https://twitter.com/Mogaza
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/08/israel-pounds-gaza-against-hamas?CMP=EMCNEWEML6619I2
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/08/israel-pounds-gaza-against-hamas?CMP=EMCNEWEML6619I2
http://www.324.cat/noticia/2443272/mon/Mes-de-20-morts-en-la-primera-jornada-de-loperacio-militar-Marge-Protector-a-la-franja-de-Gaza
http://www.324.cat/noticia/2443272/mon/Mes-de-20-morts-en-la-primera-jornada-de-loperacio-militar-Marge-Protector-a-la-franja-de-Gaza
http://nomescomplicitat.cat/exigeix-%E2%80%8B%E2%80%8B-nomescomplicitat-amb-israel
http://nomescomplicitat.cat/exigeix-%E2%80%8B%E2%80%8B-nomescomplicitat-amb-israel


aquestes  fotos  tretes  de  twitter només  apunten  a  la  destrucció  de  les  cases  i  edificis…de
lluny….us podeu imaginar les imatges horroroses i terribles d’aprop

TOTES A PL.SANT JAUME AVUI DIMECRES 19.30H!



3|07 21h Acció boicot a Israel
Publicat el 2 jul 2014 per web.

Dones x Dones, com a grup que formem part de la Xarxa de Dones x Palestina, us convidem a
participar en l’acció de boicot a Israel (dijous 3 juliol)

Rebutgem qualsevol forma de violència sigui de qui sigui i vingui de qui vingui. Però no volem ni
som còmplices de la política del govern català.

El Govern català està immers en una veritable controvèrsia i contradicció, perquè per una banda
lidera el dret a decidir del nostre poble, mentre que per altre es configura com un dels amics d’un
estat que prohibeix i nega aquest mateix dret a la població palestina.

NO SOM NI VOLEM SER CÒMPLICES DE LES RELACIONS QUE MANTÉ EL GOVERN DE
LA GENERALITAT AMB ISRAEL

Us convoquem a les 9 davant el Mercat de les Flors.Porteu mocadors palestins.

Més informació acció a campanya BDS Catalunya: #GrecAmbApartheid

http://www.bdscatalunya.org/index.php/campanyes/cultural/item/216-festival-grec-la-cultura-no-
puede-ocultar-los-cr%C3%ADmenes-del-apartheid-israel%C3%AD

Xarxa de Dones per Palestina

Vicky, Dones x Dones

08|07 20h :: Amaia Pérez Orozco dialoga amb les dones del
Seminari d’Economia Feminista
Publicat el 1 jul 2014 per Cld_info.

http://www.caladona.org/2014/07/0807-20h-amaia-perez-orozco-dialoga-amb-les-dones-del-seminari-deconomia-feminista/
http://www.caladona.org/2014/07/0807-20h-amaia-perez-orozco-dialoga-amb-les-dones-del-seminari-deconomia-feminista/
http://www.bdscatalunya.org/index.php/campanyes/cultural/item/216-festival-grec-la-cultura-no-puede-ocultar-los-cr%C3%ADmenes-del-apartheid-israel%C3%AD
http://www.bdscatalunya.org/index.php/campanyes/cultural/item/216-festival-grec-la-cultura-no-puede-ocultar-los-cr%C3%ADmenes-del-apartheid-israel%C3%AD
http://www.caladona.org/2014/07/307-21h-accio-boicot/
http://www.bdscatalunya.org/index.php/campanyes/cultural/item/216-festival-grec-la-cultura-no-puede-ocultar-los-cr%C3%ADmenes-del-apartheid-israel%C3%AD


 

A La Base  (carrer Hortes, 10, Poble Sec), el dimarts 8 de juliol, a les 20h, Amaia Pérez Orozco
dialoga amb dones del Seminari d’economía feminista que es reuneix a Ca la Dona.

Presentació del llibre:

SUBVERSIÓN FEMINISTA DE LA ECONOMÍA

APORTES PARA UN DEBATE SOBRE EL CONFLICTO CAPITAL-VIDA

PÉREZ OROZCO, AMAIA

Editorial: TRAFICANTES DE SUEÑOS

La respuesta política al estallido financiero ha vuelto a imponer la prioridad de los mercados sobre
la vida. Sin duda, su sostenimiento sigue estando privatizado, invisibilizado, feminizado. A partir de
la  discusión  sobre  la  economía  feminista,  este  libro  detalla  las  bases  de  un  sistema  injusto  e
inviable, fundado en la division sexual del trabajo y el expolio del planeta.

Su propósito consiste en mirar «más acá» de los mitos del desarrollo (crecimiento ilimitado), la
riqueza (acumulación de capital) y el trabajo (limitado al trabajo asalariado) y a la vez dar cuenta de
las tareas, redes y sujetos económicos que, material y cotidianamente, garantizan que la vida siga
adelante. En este momento de tránsito, en el que el Estado del bienestar se ha escorado hacia los
mercados, esta obra muestra la urgencia de discutir, radical y democráticamente, qué vida creemos
digna de ser vivida y cómo podemos organizarnos para sostenerla de forma colectiva.

AMAIA PÉREZ OROZCO

Es doctora en economía y participa activamente en movimientos sociales y feministas. Ya desde la
acción  militante,  ya  desde  su  actividad  profesional,  trata  de  aplicar  una  mirada  feminista  a  la
economía. Entre sus obras destacan Perspectivas feministas en torno a la economía. El caso de los
cuidados  (2006,  CES)  y,  con  Silvia  L.  Gil,  Desigualdades  a  or  de  piel.  Cadenas  globales  de
cuidados (2011, ONU-Mujeres).

Organizan:Recerca & Decreixement, ICTA UAB, Traficantes de sueños, La Base, Observatori del
Deute en la Globalització, Ecologistes en Acción, Summer school on socially sustainable degrowth,
Feministes Indignades.

http://www.traficantes.net/libros/subversion-feminista-de-la-economia
http://www.caladona.org/category/actes-organitzats-pels-grups/page/8/www.labase.info
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/07/9788496453487.gif


17|07 :: Sopar de les Dones Juristes. Voleu venir?
Publicat el 1 jul 2014 per Cld_info.

Benvolgudes amigues i amics,

Us escrivim per convidar-vos al sopar d’estiu de l’Associació de Dones Juristes que enguany es farà
el proper dijous 17 de juliol al Restaurant Samoa (Pg. de Gràcia, 101). Trobareu el menú i el segon
plat a escollir en la invitació adjunta. El preu és de 25€ tot inclòs.

A les postres, tenim pensat fer un petit col∙loqui sobre els drets i vulnerabilitats de la gestació per
subrogació amb una de les nostres sòcies, Francesca Puigpelat, catedràtica de Filosofia del Dret de
la Universitat Autònoma de Barcelona.

Tot i ser una tradició de l’Associació de Dones Juristes, enguany el sopar està obert a tot(e)s les
nostres amigues i col∙laborador(e)s.

Per assistir al sopar, només cal que confirmeu la vostra assistència i quin segon plat preferiu abans
de dimarts 15 de juliol, escrivint a aquesta direcció de correu: info@donesjuristes.cat

Us hi esperem!

Dones Juristes  || C/Ripoll 25 08002 Barcelona || 933220617 || donesjuristes.cat

02|07 :: Poder adult dins el moviment feminista
Publicat el 30 jun 2014 per Cld_info.

EFE2014:: el DOSSIER ja ha sortit del forn
Publicat el 28 mai 2014 per Cld_info.

El DOSSIER de l’EFE ja està llest!

Són 15 planes que ens ajudaran a què les reflexions de l’Escola Feminista parteixin d’unes lectures
comunes.

Al dossier hi trobareu la presentació de l’EFE i textos organitzats per ajudar als debats dels 3 eixos
temàtics de l’EFE2014: 

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/05/Dossier-2014_FINAL_pdf.pdf
http://www.caladona.org/2014/05/13634/
http://www.caladona.org/2014/06/0207-poder-adult-dins-el-moviment-feminista/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/07/Invitaci%C3%B3-sopar-destiu-DJ1.pdf
http://www.caladona.org/2014/07/1707-sopar-de-les-dones-juristes-voleu-venir/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/06/PoderAdult.jpeg


• Eix 1: Despullem feminitats i masculinitats 

• Eix 2: Encarem les violències simbòliques 

• Eix 3: La talla 38 em té el cony cuit. Les veus dels cossos no normatius 

L’EFE és un procés participatiu obert a qualsevol dona feminista rebel que no sigui com cal per tal
de recollir les energies feministes, les idees i les habilitats socials de totes.

Us animem a difondre i a participar a l’EFE, en l’organització, els debats amb piulades, imatges i
textos.

Us animem a deixar testimoni escrit de les reflexions i opinions abans, durant i després del 13 i 14
de juny,  aportant  el  vostres  textos  que  seran recollits  en la  propera publicació de la  col∙lecció
“Teranyina” de la Xarxa Feminista (xarxafem@xarxafeminista.org).

13 i 14 de juny de 2014. Escola Feminista d’Estiu per a dones que no som com
cal. 

Recordeu  que  per  tal  de  dur  a  terme  una  Escola  Feminista  d’Estiu  2014  engrescadora,
interessant i compromesa, necessitem col·laboradores per ajudar en tasques logístiques i de tot
tipus.Podeu apuntar-vos enviant un correu-e (assumpte: Xarxa suport EFE’14).

Ens trobem a l’EFE! 

Xarxa Feminista -xarxafem@xarxafeminista.org 

També ens trobaràs a @escolafeminista i al facebook

07|06 :: Amiga Carola. Recordant a Carolina Costa
Publicat el 27 mai 2014 per Cld_info.

Grups d’amics i amigues de la Carola organitzen aquesta trobada, que serà el dia 7, a les 18:00h, al
Centre Cívic El Sortidor

http://www.caladona.org/2014/05/0706-amiga-carola-recordant-a-carolina-costa/
https://www.facebook.com/groups/377348968977201/?fref=ts
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/05/cartell_EFE14_baixaresol.jpg


02|06 :: 19h :: Cicle Mirada Violeta | Pago Justo
Publicat el 15 mai 2014 per Cld_info.

El cicle Mirada Violeta presenta el proper dilluns 2 de juny, a les 19h, una sessió de cine -fòrum
amb la pel∙lícula Pago Justo (Nigel Cole, 2010).

Londres  1968,  varias  mujeres  de  la  planta  Ford  Dagenham reivindican  la  igualdad  de  salario
respecto a los hombres por el mismo trabajo realizado. Sonrisas, sudor y lágrimas. Y momentos
geniales, de levantarse y aplaudir, de sentirse orgullosa de tanto coraje, fuerza y determinación.

Basada en hechos reales, es un retrato de la lucha por los derechos laborales de las mujeres, unos
derechos  que  hoy  en  día  aún  no  se  han  asumido  a  pesar  del  esfuerzo  y  de  algunas  medidas
gubernamentales realizados durante décadas….

Y cuando nos referimos a falta de igualdad de derechos no hablamos de países en vias de desarrollo,
en donde la situación es mucho peor. El año pasado, 2013, la desigualdad salarial continuaba siendo
un hecho palpable en todo Europa.

(informació extreta de http://laturistaaccidental.wordpress.com/2014/03/10/londres-1968-huelga-de-
mujeres-para-la-igualdad-salarial/)

http://laturistaaccidental.wordpress.com/2014/03/10/londres-1968-huelga-de-mujeres-para-la-igualdad-salarial/
http://laturistaaccidental.wordpress.com/2014/03/10/londres-1968-huelga-de-mujeres-para-la-igualdad-salarial/
http://www.rtve.es/noticias/20131209/mujeres-trabajan-59-dias-ano-gratuitamente-brecha-salarial-hombres/815160.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20131209/mujeres-trabajan-59-dias-ano-gratuitamente-brecha-salarial-hombres/815160.shtml
http://laturistaaccidental.wordpress.com/2014/03/10/londres-1968-huelga-de-mujeres-para-la-igualdad-salarial/
http://www.caladona.org/grups/?page_id=530
http://www.caladona.org/2014/05/0206-19h-cicle-mirada-violeta-pago-justo/
http://www.caladona.org/2014/05/0706-amiga-carola-recordant-a-carolina-costa/recordantcarolina/


22|05  ::  RAUDA  MORCOS,  poeta,  professora  i  lesbiana
palestina d’ASWAT
Publicat el 13 mai 2014 per Cld_info.

Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament 2014

Dia 22 de Maig a les 7 de la tarda a Ca la Dona

Dones x Dones i   Xarxa de Dones per Palestina (de la que farem la presentació durant l’acte) us
convidem a la trobada amb RAUDA MORCOS poeta, professora i lesbiana palestina.

Membre de l’associació       ASWAT (Veus en àrab),  grup de de lesbianes, bisexuals,  transsexuals,
intersexuals,  palestins  que  tenen  per  objectiu  aconseguir  espais  segurs  i  de  suport  per  tota  la
comunitat LGTB i defensar els seus drets en una societat patriarcal i una cultura heteronormativa

Membre de la Xarxa Mantiqitna, xarxa de persones queers per la defensa dels drets  i les identitats
sexuals als i dels països àrabs amb qui aquest any compatirem el dia Internacional de les Dones per
la pau i el Desarmament

US ESPEREM A TOTES!!!!!

Dones  x  Dones (donesxdones@gmail.com)  i  Xarxa  de  Dones  per  Palestina
(donesperpalestina@gmail.com)

26|05 :: heu sentit parlar del TTIP?
Publicat el 13 mai 2014 per Cld_info.

Heu sentit parlar del TTIP?

Són les sigles en anglès del Tractat de Lliure Comerç i Inversions  USA-UE que s’està negociant
amb un secretisme molt sospitós.

A Europa  i  als  Estats  Units  els  MMSS  i  les  organitzacions  populars  s’estan  organitzant  I  a
Catalunya també hem començat a moure’ns , us adjunto el manifest de la Campanya No al TTIP de
la que la MMD formem part.

http://www.caladona.org/2014/05/2605-heu-sentit-parlar-del-ttip/
http://www.mantiqitna.org/
http://www.aswatgroup.org/en
http://www.caladona.org/2014/05/2205-19h-dia-de-les-dones-per-la-pau-amb-rauda-morcos-poeta-professora-i-lesbiana-palestina-daswat/
http://www.caladona.org/2014/05/2205-19h-dia-de-les-dones-per-la-pau-amb-rauda-morcos-poeta-professora-i-lesbiana-palestina-daswat/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/04/mani.jpeg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/04/rauda.jpeg


Per a conèixer més què és el  TTIP i com afecta a les nostres vides ,  per veure si més grups
feministes us  voleu  afegir  a  la  Campanya  i  per  a  debatre  entre  totes  què  en  volem  fer  rus
convoquem el dilluns 26 de maig a les 19 hores a Ca la Dona

Us esperem

Marxa Mundial de Dones

28|05 :: Món sanitari i moviment feminista: sinèrgia necessària
Publicat el 13 mai 2014 per Cld_info.

28 de maig – targetó

DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ PER A LA SALUT DE LES DONES 

Món sanitari i moviment feminista, sinèrgia necessària 

En defensa dels Drets Sexuals i Reproductius de les dones i 

contra la reforma de la Llei de SSiR i d’IVE del Govern del PP

Dimecres, 28 de maig de 2014 a les 18.30h

La Bonne – Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison

Sant Pere més baix 7 08002 Barcelona

Taula central: 

Sra. Sílvia Aldavert i Garcia, representant de la Xarxa de Dones per la Salut 

Dr. Ignasi Arbusà i Gusi, responsable de la Unitat de Serveis i Mapa Sanitari de la Direcció
General del Departament de Salut 

Fila zero: 

Representants d’entitats, sindicats, societats científiques i mèdiques i col·legis professionals i
diputades del Parlament de Catalunya

Xarxa de Dones per la Salut – xarxadonesalut@pangea.org

EFE | Cartell i programa :: 13 i 14 de juny
Publicat el 29 abr 2014 per Cld_info.

13 i 14 de juny de 2014. Escola Feminista d’Estiu per a dones que no som com cal. 

Ja tenim el  cartell  de l’EFE! Feu-ne tota la  difusió que pugueu. Recordeu que  per tal de dur a
terme una Escola Feminista d’Estiu 2014 engrescadora, interessant i compromesa, necessitem
col·laboradores per ajudar en tasques logístiques i de tot tipus. 

Podeu apuntar-vos enviant un mail a xarxafem@xarxafeminista.org i posant “Xarxa suport EFE’14”
a l’assumpte. 

No oblideu donar-nos les vostres dades de localització (mòbil o mail) per poder convocar-vos a les

http://www.caladona.org/2014/04/efe-cartell-i-programa/
http://www.caladona.org/2014/05/2805-mon-sanitari-i-moviment-feminista-sinergia-necessaria/28-maig-2014-dimecres/
http://www.caladona.org/2014/05/2805-mon-sanitari-i-moviment-feminista-sinergia-necessaria/


properes cites d’organització.

Un any més… mil gràcies a totes!

Segueix-nos a @escolafeminista i al facebook

9|05 :: Transfeminismos, epistemes, fricciones y flujos
Publicat el 24 abr 2014 per Cld_info.

La Xarxa Feminista us convida a participar a la presentació del
llibre Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos, compilat per Miriam Solá i Elena-Urko.

Serà el Divendres 9 de maig a les 19:00h a Ca la Dona (Ripoll, 25)

Ves a l’esdeveniment al facebook

Podeu explorar la web del projecte: 

http://transfeminismos.wordpress.com/.

Hi trobareu el pròleg de Beatriz Preciado, les participants de llibre, i d’altres informacions, com
aquesta:

“En este  enlace  puedes descargarte una parte del libro Transfeminismos. Epistemes, fricciones y
flujos de la editorial Txalaparta.

“Resulta casi imposible escapar a la extraña sensación que causa tener entre las manos un libro
sobre transfeminismo, algo así como una antología de textos para acercarnos a lo que podrían ser
las bases de un movimiento. Y en este sentido, este libro emerge de una contradicción. Digamos que
se encuentra atravesado por una paradoja. Una doble tensión en direcciones opuestas lo recorre: la
imposibilidad  de  una  teoría  acabada sobre  el  transfeminismo y  la  posibilidad  afirmativa  de  su
política; pero esta contradicción sobre la que se asienta es también su condición de posibilidad [...]“

Solá, Miriam. “Introducción. Pre-textos, contextos y textos”. En Miriam Solá y Elena-Urko (comp.)
Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos. Tafalla, Txalaparta, 2013.”

Acte per a dones, lesbianes i trans

http://www.txalaparta.com/documentos/libros/doc/524/transfeminismoszatia.pdf
http://www.txalaparta.com/documentos/libros/doc/524/transfeminismoszatia.pdf
http://transfeminismos.wordpress.com/
https://www.facebook.com/events/636811876394488/?notif_t=plan_user_invited
http://www.caladona.org/2014/04/13309/
https://www.facebook.com/groups/377348968977201/?fref=ts
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/04/Transfepisfluxs1.jpeg


19m | Sabers i bones pràctiques de gestió feminista per una
vida lliure de violència
Publicat el 14 mar 2014 per Cld_info.

Des d’ACSUR, Calala i Tamaia us convidem a la Taula rodona: “Sabers i Bones Pràctiques de
Gestió Feminista per una Vida Lliure de Violència” 

Tindrà lloc el 19 de març de 18.30 a 20.30 h a la Sala La Cuina del Centre de Cultura de la
Dona Francesca Bonnemaison (Carrer de Sant Pere Més Baix 7, metro Urquinaona, Barcelona).

A l’acte hi participaran representants de les següents organitzacions:

Actoras de Cambio, de Guatemala,  Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA)
d’El Salvador, Centro de Derechos de las Mujeres (CDM) d’Hondures, Mains Solidaires – Marroc
(Associació de Dones per la Dignitat  i la Ciutadania), Associació Marroquina pels Drets de les
Dones (Association Marrocaine des Droits des Femmes-AMDF), Tamaia – Viure sense Violència,
Calala – Fons de Dones, i ACSUR.

Tot elaborant models d’atenció que posen a les dones al centre i els brinden el protagonisme per
sortir del cicle de violència, i promovent polítiques públiques que avancin cap a una vida lliure de
violència, les organitzacions feministes han estat i són el major motor per aturar la violència de
gènere arreu del món.

En un context d’involució en la lluita contra la violència masclista per les retallades als programes
d’atenció, prevenció, sensibilització i cooperació internacional, és bàsic posar en valor i intercanviar
els  sabers  i  pràctiques  de  les  organitzacions  feministes  d’aquestes  i  altres  latituds,  que  han
desenvolupat models d’intervenció pioners i de referència.

Per parlar de tot això i més us esperem el dia 19 de març!

http://www.caladona.org/2014/03/19m-sabers-i-bones-practiques-de-gestio-feminista-per-una-vida-lliure-de-violencia/
http://www.caladona.org/2014/03/19m-sabers-i-bones-practiques-de-gestio-feminista-per-una-vida-lliure-de-violencia/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/03/Acsur_Tamaia.png


24|03 : Mirades Violeta amb Verena Stolcke :: A propósito de
la división sexual del trabajo
Publicat el 28 feb 2014 per Cld_info.

El grup Mirades  Violeta,  en  el  marc del  cicle  Globalització:  efectes  sobre  les
dones ens  ofereix  el  proper dilluns 24 de  març,  a  les  19h,  a  Ca la  Dona,  la
xerrada:

24|02 ::MiradesVioleta:: La lluita de les dones per la terra a
Chiapas
Publicat el 20 feb 2014 per Cld_info.

El grup Mirades Violeta ens presenta el cicle “Globalització: efectes sobre les dones”.

Aquí teniu tota la informació, i el primer acte, el 24 de febrer

LA GLOBALITZACIÓ, DE COM AFECTA A LES DONES
24/02/2014 19h. Documental: ”Tierra de mujeres” 

S’analitzarà les diferents maneres  de subsistències que desenvolupen les dones en los Altos de
Chiapas.

El documental analitza la lluita pel dret a la terra, la mercantilització de les artesanies, especialment
els brodats, i el treball per a les multinacionals, en un context de revolta armada.

Presentarà: Dra. Dolores Juliano (antropòloga)

Properes activitats a desenvolupar

Power Point: “De la equidad en la diferencia a la explotación capitalista”, “Las pobres trabajan
siempre, trabajando nadie se hace rico” Sobre la divisió sexual del treball.

Presentarà: Dra. Verena Stolcke (antropòloga)

“Retrocés dels drets de les dones en el primer mon”

La vida per a les dones no ha estat mai fàcil, però els efectes de l’actual crisi econòmica, estan
desestabilitzant els petits avantatges aconseguits amb anterioritat. La globalització unifica el mercat

http://www.caladona.org/2014/02/2402-miradesvioleta-la-lluita-de-les-dones-per-la-terra-a-chiapas/
http://www.caladona.org/2014/02/2402-miradesvioleta-la-lluita-de-les-dones-per-la-terra-a-chiapas/
http://www.caladona.org/2014/02/1703-mirades-violeta-amb-verena-stolcke-a-proposito-de-la-division-sexual-del-trabajo/
http://www.caladona.org/2014/02/1703-mirades-violeta-amb-verena-stolcke-a-proposito-de-la-division-sexual-del-trabajo/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/03/140217_MV_Verena.jpg


econòmic, però fracciona i jerarquitza el mercat laboral, augmentant l’abisme nort-sud. Analitzant
com afecta el procés a diferents col∙lectius ètnics i també a grups de dones dins i fora del món
occidental, i així podrem entendre millor una catàstrofe global en la qual totes estem

“Luces y sombras de la cooperación”

“La globalización de la información y la intoxicación mediática”

I el curs passat…

23/3/2013  Documental: “China Blue”

L’explotació d’obreres adolescents en una fàbrica de texans a Xina.

Presentà: Alberta Toniolo (historiadora i economista) i Neus Moreno (Dones i treballs)

22|02::  Assemblea  de  sòcies  Xarxa  Feminista  i  Debat  sobre
Jornades 2016
Publicat el 18 feb 2014 per web.

Benvolgudes sòcies i amigues,

com ja us vam informar en el darrer butlletí,  tenim previst fer una trobada per parlar sobre les
Jornades 2016 el Dissabte 22 de febrer a les 11h a Ca la Dona. En el document adjunt trobareu
tota la informació.

Però a més, volem aprofitar l’avinentesa per fer l’Assemblea de sòcies 2014 i compartir amb totes
vosaltres la situació de la xarxa, el nostre pressupost, els nostres projectes i activitats, etc. I sobretot
trobar-nos per mantenir els vincles vius i dinàmics.

La idea és trobar-nos amb les sòcies el mateix Dissabte dia 22 de febrer a Ca la Dona però a les
10h, i us convidem a que us quedeu després de les 11h per continuar compartint i debatint sobre les
Jornades 2016.

Per a nosaltres és molt important la vostra presència,

us hi esperem!!!

13|02  ::  vigília  per  la  Pau  a  Síria  ::  Les  dones  a  les
negociacions
Publicat el 31 gen 2014 per Cld_info.

http://www.caladona.org/2014/01/1302-vigilia-per-la-pau-a-siria-les-dones-a-les-negociacions/
http://www.caladona.org/2014/01/1302-vigilia-per-la-pau-a-siria-les-dones-a-les-negociacions/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/02/Crida_Trobada_Jornades2016.pdf
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/02/Crida_Trobada_Jornades2016.pdf
http://www.caladona.org/2014/02/2202-assemblea-de-socies-xarxa-feminista-i-debat-sobre-jornades-2016/
http://www.caladona.org/2014/02/2202-assemblea-de-socies-xarxa-feminista-i-debat-sobre-jornades-2016/


13 de febrer a les 7 de la tarda a la plaça sant Jaume ::: vigília per la pau a síria

LES DONES A LES TAULES DE NEGOCIACIÓ: PER UNA PAU QUE SIGUI LA NOSTRA

Fora la guerra de la història

Les converses de pau a Ginebra s’han paralitzat sense cap acord fonamental per a la pau. Sembla que es tornaran a iniciar
cap l’11de setembre: us convoquem a totes a una vigília per la pau en solidaritat amb les dones que volen parar la guerra:
elles saben més que ningú el valor de la vida  i com reiniciar una vida en pau al seu propi país.

Com dein les dones de negre de Sevilla:

El silenci i la invisibilitat de les dones vivint sota el terror de la guerra , és una arma de guerra igual
que el fet victimizar-les- com si fossin mers objectes passius de les terribles violències ( violacions ,
càstigs públics , tortures sexuals, exili ) practicades com a estratègia de guerra per tots els bàndols
armats – implica callar les seves capacitats de resistència i de ser protagonistes de les seves vides

• La Resolució 1325 (2000) del Consell de Seguretat basada en el reconeixement dels crims de
guerra contra les dones i la infància , no pot ser un marc de referència per a la participació de les
dones  en  les  taules  de negociació  de  Pau,  ja  que  tal  resolució  parteix  d’una  perspectiva  de  la
inevitabilitat de les guerres i com a possibles resolucions de conflictes , i per tant és important
prendre decisió fora d’aquesta resolució .

A aquest efecte Dones X Dones  (seguint la iniciativa de els dones del Codi Pink i de els Dones de Negre) , des de la seva
resistència anti -guerra i solidaritat a favor d’una resolució immediata del conflicte a Síria reitera que :

• La participació de les Dones resistents de la no violència i testimonis- víctimes de guerra , en els
processos de Pau , és una condició ineludible per a una Pau que garanteixi un desarmament general
de la societat . La Pau no és l’absència de guerra , comença per crear una defensa i una seguretat de
les poblacions, basades en la convivència i el respecte mutu entre les diferents comunitats, en els
drets de les dones i de la infància, en els drets a una existència digna per a tota la societat civil .

• la Pau depèn també de manera irrefutable de la fi de les ingerències de les potències internacionals
i dels diferents Estats de la zona a favor dels seus interessos estratègics i les necessitats de seguretat
energètiques (per exemple, amb els pipelines de gas líquid ), l’ immediat cessament del foc , i la
retirada  i  el  desarmament  integral  de  tots  els  actors  del  conflicte  que  han  vingut  a  sufocar  i
emmordassar el moviment de resistència civil a favor de canvis polítics .

¡ Cap arma resol un conflicte ! ¡Les armes són del poder patriarcal !



23|01:: Avortem la contrareforma! Eines per l’anàlisi i la lluita
feminista
Publicat el 15 gen 2014 per Cld_info.

Xerrada -taula rodona #AlertaFeminista amb:

Alicia Carrascon, llevadora

Sílvia Aldabert, del ‘APFCiB

Patrícia González, especialista en gènere i drets sexuals i reproductius

Montserrat  Cervera  i  Betlem Cañizar,  activistes  de  Ca  la  Dona  i  de  la  Campanya  pel  Dret  a
l’Avortament Lliure i Gratuït.

dijous 23 de gener, a les 19h, a Can Batlló (com arribar-hi)

Organitza: Gatamaula

10|01::  Acte  d’honorança  a  les  activistes  feministes  kurdes
assassinades a París
Publicat el 8 gen 2014 per Cld_info.

http://www.caladona.org/2014/01/1001-acte-dhonoranca-a-les-activistes-feministes-kurdes-assassinades-a-paris/
http://www.caladona.org/2014/01/1001-acte-dhonoranca-a-les-activistes-feministes-kurdes-assassinades-a-paris/
http://canbatllo.wordpress.com/com-arribar/
http://www.caladona.org/2014/01/2301-avortem-la-contrareforma-eines-per-lanalisi-i-la-lluita-feminista/
http://www.caladona.org/2014/01/2301-avortem-la-contrareforma-eines-per-lanalisi-i-la-lluita-feminista/
http://gatamaulafeminista.blogspot.com.es/2014/01/dv10-acte-dhonoranca-sakine-cansiz.html


NO OBLIDEM: Sakine Cansiz, Fidan Dogan i Leyla Söyleme. El millor donatge
seguir lluitant! 

Acte d’honorança a les activistes feministes kurdes assassinades a París el 9 de gener del 2013.

Passi de documental, sobre la vida i lluita de Leyla Zana (la primera dona kurda
al parlament Turc, condemnada a 15 anys de presó per realitzar un discurs
separatista al parlament) + “petit donatge a Sakine Cansiz, Fidan Dogan i Leyla
Söyleme” 

Dv.10 gener a les 20h a La Barraqueta de Gràcia (C. Tordera 28-30) 

organitza: Gatamaula Feminista

11|01:: amb les dones i el poble de palestina prou impunitat
11/01 a Pl.Sant Jaume
Publicat el 23 des 2013 per web.

Benvolgudes, des de Dones x Dones us convoquem a trobar-nos a la Plaça Sant Jaume en solidaritat
amb les dones i el poble palestí…11/01/2014, 18h, en motiu dels cinc anys de l’operació Plom Fos.

NO OBLIDEM GAZA. PROU VIOLÈNCIA I  IMPUNITAT.TOTES AMB MOCADORS
PALESTINS I LILES DISSABTE 11 DE GENER 2014 A LA PLAÇA SANT JAUME!!
SOLIDARITAT AMB LES DONES I EL POBLE PALESTÍ!!

Convocan: JUNTS, Plataforma Aturem la Guerra, BDS, Comunitat Palestina i Dones x Dones

Manifest. A CINC ANYS DE L’ OPERACIÓ “PLOM FOS”

http://www.caladona.org/2013/12/1101-amb-les-dones-i-el-poble-de-palestina-prou-impunitat/
http://www.caladona.org/2013/12/1101-amb-les-dones-i-el-poble-de-palestina-prou-impunitat/
https://www.facebook.com/gatamaulabarcelona
https://www.facebook.com/labarraqueta


Han passat cinc anys del brutal atac de l’Estat sionista sobre Gaza, un atac -per aire i terra, amb
bombes  de  fòsfor-  que  no  solament  va  atènyer  objectius  militars,  sinó  també  cases,  hospitals,
escoles i infraestructures, amb conseqüències terribles per a la població civil, un balanç de 1.400
morts palestins (contra 10 israelians) i vint mil desplaçats fins avui.Després de l’alleujament que va
representar l’obertura temporal del pas fronterer amb Egipte (conseqüència dels canvis polítics en
aquest país),  la Franja de Gaza i els seus 1,7 milions d’habitants es troben avui  completament
aïllats, en una situació humanitària dramàtica: 6 hores d’electricitat al dia, 1,1 milió de persones
bevent  aigua  insalubre,  manca  de  medicaments  bàsics  i  d’aliments,  una  economia  arruïnada,
famílies  aïllades  de la  resta  del  país  i  una total  dependència  de l’ajuda estrangera.  Els  atacs  a
camperols i pescadors són quotidians.

Però els responsables segueixen impunes. No es tracta d’una catàstrofe natural, sinó d’una política
deliberada d’Israel, un càstig col•lectiu a la població de Gaza per haver expressat en el seu vot el
dret a resistir a l’ocupació, i una estratègia de divisió de la població i fragmentació del territori de
Palestina. Gaza és un territori sota el domini d’Israel, ja que aquest controla les seves fronteres,
electricitat, aigua, etc., per la qual cosa ell -i no el govern de Gaza- és plenament responsable de la
situació. ¿Com pot pretendre Artur Mas tenir la legitimitat política i moral per encapçalar un procés
d’autodeterminació de Catalunya quan cita com a exemple a seguir un Estat que ocupa militarment
Palestina i nega aquest mateix dret democràtic al poble palestí?

Davant  l’actitud  del  president  Mas i  l’alcalde  Trias  qui,  sense  qüestionar  ni  criticar  la  política
colonial de l’Estat sionista, van visitar Israel per signar importants acords amb la potència ocupant,
ens incumbeix a la societat civil catalana rebutjar aquests acords i expressar la nostra solidaritat
activa amb la societat civil palestina organitzada, responent a la seva crida per implementar mesures
de boicot, desinversió i sancions envers Israel fins que es compleixin tres condicions elementals: fi
de l’ocupació, plens drets per als palestins amb ciutadania israeliana i dret al retorn dels refugiats.
Per tot això, demanem URGENTMENT a la Unió Europea, al govern espanyol i a les autoritats
catalanes que assumeixin les seves responsabilitats i pressionin Israel amb tots els mitjans al seu
abast perquè posi FI IMMEDIATAMENT AL BLOQUEIG IL•LEGAL de la FRANJA DE GAZA.

I per desfer el règim d’apartheid israelià com al seu dia el de Sud-àfrica:

BOICOTEJA ISRAEL! NO COMPRIS productes israelians NI VAGIS DE VIATGE A ISRAEL!

CONCENTRACIÓ: dissabte, 11 de gener, a les 6 de la tarda, a plaça Sant Jaume, Barcelona

Envieu adhesions, si us plau, a plataformaturemlaguerra@gmail.com i/o a info@bdscatalunya.org
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