
CAMPANYES EN MARXA 2014

20/12:: Totes al carrer per rebutjar la Llei Mordassa, 12h a
Pl.Universitat (a l’Estudiantil)
Publicat el 19 des 2014 per web.

Ca la Dona, com a entitat adherida a la campanya Desobediencia2014 contra la  Llei Mordassa,
convoca  a  la  concentració  del  20  de  desembre  a  les  12h  a  la  Pl.Universitat  de  Barcelona
#EnsEmMordassen Punt de trobada per fer el FemBloc: prop del bar l’Estudiantil. Porteu cinta
adhesiva lila per simbolitzar que EnsEmMordassen!

Quan la Injustícia és la llei, la Desobediència és un fet!

Davant la Retallada de Drets i LLibertats ENS PLANTEM!

Mesos després d’aconseguir, gràcies a la mobilització de les organitzacions feministes i de defensa
dels drets humans, que el govern retirés el seu projecte de reforma de la Llei de l’Avortament, ens
enfrontem a un nou episodi de l’atac del govern contra els drets civils i polítics. El projecte de
reforma de la  Llei  de Seguretat  Ciutadana,  coneguda com a  Llei  Mordassa,  s’està  tramitant  al
Congrés dels Diputats, i si no ho parem, podria ser aprovada en menys d’un mes.

Fa mesos ens va`rem posicionar contra l’actual procés de [RE] tallades de drets i llibertats a través
d’un acte massiu a la Universitat de Barcelona i una manifestació en què van participar unes 10.000
persones. Així mateix, en aquests mesos, diverses iniciatives, com No Som Delicte, han pres els
carrers  en  altres  llocs  per  frenar  l’aprovació  de  la  Llei  Mordassa  i  les  reformes  repressives  i
regressives del Codi Penal.

La situació és realment greu, ja que l’aprovació de la Llei Mordassa ens farà retrocedir 40 anys en
la protecció dels nostres drets civils i polítics. Amb aquesta llei:

• Ens sancionaran per ocupar la via pública i exercir el nostre dret de manifestació o reunió si

no es realitza la “comunicació” prèvia als cossos policials. 
• Ens sancionaran per manifestar-nos davant del Parlament, o davant dels centres de salut, o
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http://www.caladona.org/2014/12/2012-totes-al-carrer-per-rebutjar-la-llei-mordassa-12h-a-pl-universitat-a-lestudiantil/
http://www.caladona.org/2014/12/2012-totes-al-carrer-per-rebutjar-la-llei-mordassa-12h-a-pl-universitat-a-lestudiantil/
https://twitter.com/hashtag/EnsEmMordasen?src=hash
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/12/lleimordassa.jpg


bancs o per ocupar-los pacíficament. 
• Ens sancionaran per fer escraches. 

• Ens sancionaran administrativament per ocupar espais abandonats. 

• Ens sancionaran per gravar actuacions policials. 

• Ens faran identificar-nos i ens podran escorcollar sobre una base àmplia i vaga d’indicis

sense, a més, haver prohibit expressament les identificacions basades en perfil ètnic o altres
prejudicis o supòsits. 

• Es  preten  reformar  conjuntament  de  manera  “express”  la  llei  d’estrangeria  per  intentar

legalitzar les expulsions en calent a la frontera. 

Davant de tot això, ens concentrarem el proper 19 de Novembre a les 19h davant la Delegació del
Govern per a expressar el nostre més profund rebuig a la Llei Mordassa i a qualsevol retallada en
els nostres drets i llibertats. Així mateix, anunciem des de ja que seguirem manifestant-nos, ocupant
seus  d’entitats  bancàries,  fent  escraches,  gravant  actuacions  policials  abusives  i  denunciant  les
batudes racistes i les devolucions en calent.

#desob14  | #STOPleyMORDAZA  | #STOPdevolucionesILEGALES  | #STOPcodigoPENAL

la Campanya

Aquest  divendres  #19D  diem  NO  AL TTIP amb  el  Procès
Constituent
Publicat el 17 des 2014 per web.

Benvolgudes, des del  Projecte Hort de Ca la Dona us recomanem l’acte que organitzen des del
Procés Constituent sobre el  Tractat  de LLiure Comerç EEUU-EU, conegut com a TTIP, aquest
divendres  19  de  desembre:  NO  al  TTIP.  Participaran  Marta  Sibina,  Teresa  Forcades,  Arcadi
Oliveres, Albano Dante i Vicenç Navarro.

Ja sabeu que a Ca la Dona hem signat la Iniciativa Ciutadana Europea STOP TTIP. Per cert, si
no ho heu fet encara, aprofita per signar SIGNA NOalTTIP En aquests moments (dimecres 17/12),
el  Regne d’Espanya està  molt  aprop d’aconseguir  la  quota  de signatures  necessàries,  manquen
menys de 600 vots! Aquí pots consultar com va

https://stop-ttip.org/signatures-member-states/
http://www.caladona.org/campanyes/signa-noalttip/
http://www.caladona.org/2014/12/19d-diem-no-al-ttip-pconstituent/
http://www.caladona.org/2014/12/19d-diem-no-al-ttip-pconstituent/
https://desobediencia2014.wordpress.com/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/12/ttip_procesconstituent1.jpg


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

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

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/2014/12/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/


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. 

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/
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/wp-content/pujats/2014/10/viafeminista-amposta.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/10/cartellvagatotes.jpg


e-mail: vagadetotes@gmail.com

twiter: @vagadetotes

facebook: www.facebook.com/vaga.detotes

28|09::  MANIFESTACIÓ::  Dia  Internacional  per  la
Despenalització de l’Avortament
Publicat el 22 set 2014 per Cld_info.

MANIFESTACIÓ:  NI  UN  PAS  ENRERE:  AVUI  COM  AHIR  LES  DONES
DECIDIM DESOBEIR. AVORTAMENT LLIURE I GRATUÏT!

Diumenge, 28 de setembre a les 12,30h  ·  Plaça de Catalunya, Barcelona

AQUEST 28  DE  SETEMBRE  TOTES  I  TOTS,  DEFENSEM  ELS  DRETS  SEXUALS  I
REPRODUCTIUS I LA DESPENALITZACIÓ DE L’AVORTAMENT!

Amb motiu del Dia internacional per la despenalització de l’avortament, aquest 28 de setembre,
afirmem la nostra força i reivindiquem la nostra lluita! La mobilització i pressió feminista i social
ha aconseguit paralitzar la rància contrareforma del PP.

Celebrem plegades aquesta victòria i mostrem que, tots i totes, no farem nu un pas enrere! Siguem
molta gent, aquest diumenge, MANIFESTANT-NOS a Barcelona pel #dretadecidir! I no oblideu la
flashmob, que farem al finalitzar la mani (en castellà, no hem tingut temps de muntar el vídeo en
català). Si no podeu aprendre el ball… almenys la cançó! Us animeu? Dugueu perruques i ulleres i
tot el que vulgueu!

Adjunt al missatge, us fem arribar el manifest unitari 2014-28S (el trobareu també al facebook i al
bloc).

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/2014-28S-Manifest.pdf
http://www.caladona.org/2014/09/2809-manifestacio-dia-internacional-per-la-despenalitzacio-de-lavortament/
http://www.caladona.org/2014/09/2809-manifestacio-dia-internacional-per-la-despenalitzacio-de-lavortament/
http://www.facebook.com/vaga.detotes
mailto:vagadetotes@gmail.com
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/cartel28s20141.jpg


La Campanya pel Dret a l’Avortament, com a plataforma unitària organitzadora us recordem:

- la manifestació tindrà un primer bloc encapçalat per dones, no mixte i on No hi participem amb
banderoles

- Recorregut: Sortida de Plaça Catalunya fins a Plaça Sant Jaume on hi farem accions de cloenda…

LES DONES DECIDIM, LA SOCIETAT RECOLZA I L’ESTAT GARANTEIX!

Esdeveniment al facebook: https://ca-es.facebook.com/events/344920532342753/

Segueix-nos:

Facebook: https://www.facebook.com/dretalpropicos

Twitter: @dretpropicos

Blog:  http://sosdretalpropicos.blogspot.com.es/

28 de setembre. Dia Internacional per la Despenalització de l’Avortament.

Acabarem la mani amb un dinar col·lectiu i festiu.Aviat farem arribar cartell i detalls de la jornada,
però, entre totes, convoquem ja arreu! Fem difusió! siguem molta la gent a la mani!

Us  voleu  apuntar  per  a  fer  suport  en  l’organització  de  la  manifestació?  escriviu  a
dretalpropicos@gmail.com. Calen mans!

Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït.

04l09::Preparant  el  28S  Dia  Internacional  per  la
Despenalització de l’Avortament
Publicat el 1 set 2014 per web.

Les reunions de la Campanya ja han acabat les vacances d’estiu:  dijous 4 de setembre reunió
campanya  avortament  per,  entre  d’altres,  preparar  el  28S  2014  Dia  Internacional  per  la
Despenalització de l’Avortament

a Ca la Dona a les 19h

Anoteu-vos: el 28S a 12:30h a plaça Catalunya GRAN MANIFESTACIÓ!

Seguiu  les  informacions  de  la  Campanya  des  de  la  plana  al  Facebook:  https://ca-
es.facebook.com/dretalpropicos

https://ca-es.facebook.com/dretalpropicos
https://ca-es.facebook.com/dretalpropicos
http://www.caladona.org/2014/09/preparant-el-28s/
http://www.caladona.org/2014/09/preparant-el-28s/
http://sosdretalpropicos.blogspot.com.es/
http://twiter.com/dretpropicos
https://www.facebook.com/dretalpropicos
https://ca-es.facebook.com/events/344920532342753/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/jodecideixo.jpg


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

–

Campanya pel Dret a l’Avortament

dretalpropicos@gmail.com

@dretpropicos

https://www.facebook.com/dretalpropicos

telèfon 934127161

https://www.facebook.com/dretalpropicos
https://twitter.com/dretpropicos
mailto:dretalpropicos@gmail.com
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
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
http://www.caladona.org/2014/07/2507-19h-al-consulat-de-xile-tots-amb-les-dones-xilenes/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/07/image001.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/07/unnamed.jpg


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

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? 

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/
http://www.caladona.org/2014/07/femcorrerlavaga-donem-raons-per-a-fer-el-22o-una-vaga-feminista/
mailto:donesxdones@gmail.com
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=829901723687357&set=a.201814349829434.55249.201739333170269&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=829901723687357&set=a.201814349829434.55249.201739333170269&type=1&theater
http://www.caladona.org/2014/07/2407-prou-complicitat-amb-israel/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/07/10525689_829901723687357_1529469301922712394_n.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/07/femcorrerlavaga-01.jpg


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

28|06  ::  Vaga  de  Totes::  amplifiquem  la  Vaga!  Casa  de  la
Solidaritat 11h
Publicat el 26 jun 2014 per Cld_info.

Companyes,

Des de Vaga de Totes volem convidar-vos a participar el proper dia 28 de juny a les 11h a una
reunió que tindrà lloc a la Casa de la Solidaritat, C / Vistalegre, n º 15, 08001 de Barcelona.

L’objectiu d’aquesta reunió és donar a conèixer la iniciativa a altres col · lectius i grups feministes
de tot el territori català i propiciar un espai d’intercanvi d’idees i creativitat, per donar-li forma entre
totes a aquesta vaga. La convocatòria és per a dones, lesbianes i trans.

Esdeveniment al facebook: https://www.facebook.com/events/1515082488711582/

Us hi esperem! Aquí sota trobareu més informació: 

El primer serà explicar el projecte; Vaga de Totes és una iniciativa que sorgeix des de diferents
espais feministes com a conseqüència de la gravetat amb què s’atempta contra els nostres drets,
llibertats i dignitat a través de les diferents mesures polítiques, legals, socials i econòmiques que
s’han anat aprovant i que afecten especialment a les dones.

Pretenem reapropiar-nos de la vaga com a eina de lluita, però deixant al marge el concepte de vaga
tradicional que es dirigeix al treballador assalariat dins d’un mercat de treball reconegut, deixant al
marge i invisibilitzant a múltiples persones i tipus de treball.

Respondrem a totes les preguntes que tingueu, i a continuació us farem una proposta de coordinació
per a tots aquells grups que vulgueu crear un node, als vostres barris, ciutats o pobles, per treballar
per a la Vaga de Totes.

La iniciativa ja es ve gestant des del 8 de març a través d’un procés assembleari obert i a la qual se
segueixen sumant persones i  col ·  lectius de dones pertanyents a àmbits diversos, amb diverses
trajectòries i bagatges personals i professionals.

https://www.facebook.com/events/1515082488711582/
http://www.caladona.org/2014/06/2806-vaga-de-totes-amplifiquem-la-vaga-casa-de-la-solidaritat-11h/
http://www.caladona.org/2014/06/2806-vaga-de-totes-amplifiquem-la-vaga-casa-de-la-solidaritat-11h/
http://www.facebook.com/vaga.detotes
mailto:vagadetotes@gmail.com
mailto:femcorrerlavaga@gmail.com


Finalment, hi haurà vermutada, pica-pica, i una dinàmica final perquè puguem pensar formes de
lluita feminista, eficaç i creativa entre totes.

Preparant la Vaga de Totes!

El proper dia 28 de juny a les 11h: Casa de la Solidaritat, C / Vistalegre, n º 15, 08001 de Barcelona.

Ens agradaria que confirméssiu l’assistència !

Més informació sobre la Vaga de Totes-Vaga de totes: http://vagadetotes.wordpress.com/ Pots
seguir-nos a: https://twitter.com/vagadetotes https://www.facebook.com/vaga.detotes

Us hi esperem!! Les dones movem el món i ara l’aturarem!

24|05 :: la Campanya i  la Vaga de Totes a “Perquè hem de
desobeir”?
Publicat el 20 mai 2014 per Cld_info.

Creem  un  espai  on  la  desobediència  civil  s’estengui  progressivament,  de  manera  conjunta  i
assumida per la majoria social!

http://desobediencia2014.wordpress.com/

Activar-la requereix un procés col·lectiu, des de múltiples espais i sensibilitats.

Sabem que aquest és el camí per frenar la Llei Mordassa, la reforma de la Llei de l’Avortament i
altres canvis normatius. Seguirem teixint estratègies de desobediència civil i reforçant les lluites ja
iniciades:  Stop  Desnonaments,  contra  les  noves  reformes  laborals,  contra  les  polítiques
d’immigració, contra les retallades en sanitat i educació , així com un llarg etcètera.

Hi ha molta feina per fer i el camí és llarg . I ho aconseguirem si la desobediència civil és massiva
i contundent, també inclusiva i assumible per tothom. No volem desobeir unes poques. Només la
desobediència massiva desembocarà en la retirada d’aquestes reformes il·legítimes .

Ens veiem a la Plaça el dissabte 24 de maig, per trobar des de les mirades còmplices desobedients
de col·lectius ben diferents, teixint aquest sentiment i pràctiques que ens farà ser conscients que sí
podem.

DISSABTE 24 DE MAIG 18.00 h PLAÇA CATALUNYA

http://desobediencia2014.wordpress.com/
http://www.caladona.org/2014/05/2405-la-campanya-i-la-vaga-de-totes-a-perque-hem-de-desobeir/
http://www.caladona.org/2014/05/2405-la-campanya-i-la-vaga-de-totes-a-perque-hem-de-desobeir/
https://www.facebook.com/vaga.detotes
https://twitter.com/vagadetotes
http://vagadetotes.wordpress.com/
http://desobediencia2014.wordpress.com/2014/05/16/acte-24-de-maig-per-que-hem-de-desobeir/


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.

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

Renda  2014  .:  Objecció  fiscal  a  les  despeses  militars  :.
Resistència civil no violenta
Publicat el 30 abr 2014 per Cld_info.

Aquest any com sempre apostem per la necessitat de  practicar la resistència civil no- violenta
mitjançant l’Objecció Fiscal,  manifestant el nostre desacord amb els pressupostos militars que
només porten a la mort   i  a l’enriquiment de les empreses militars quan és tant necessari donar
suport a la vida de les persones.  Ni un euro per la guerra i la destrucció de vides. Per una
Catalunya sense exèrcits!!! http://www.retallemladespesamilitar.org/ 

Aquest any com sempre apostem per la necessitat de  practicar la resistència civil no- violenta
mitjançant l’Objecció Fiscal,  manifestant el nostre desacord amb els pressupostos militars que
només porten a la mort   i  a l’enriquiment de les empreses militars quan és tant necessari donar
suport a la vida de les persones.  Ni un euro per la guerra i la destrucció de vides. Per una
Catalunya sense exèrcits!!!

http://www.retallemladespesamilitar.org/

Al 2013, la despesa militar suposa: 721,83 euros per persona.   Els cossos militars de l’estat
espanyol  estan  desplegats  en  alguns  escenaris  bèl·lics  de  països  en  desenvolupament,  aquesta

http://www.retallemladespesamilitar.org/
http://www.retallemladespesamilitar.org/
http://www.caladona.org/2014/04/renda-2014-objeccio-fiscal-a-les-despeses-militars-resistencia-civil-no-violenta/
http://www.caladona.org/2014/04/renda-2014-objeccio-fiscal-a-les-despeses-militars-resistencia-civil-no-violenta/
http://www.caladona.org/2014/05/2605-heu-sentit-parlar-del-ttip/


realitat  està en relació amb l’interès comercial  del gran capital  peninsular  (bancs,  energètiques,
empreses d’infraestructures …) Aquests desplegaments són causants de mort en forma directa. Els
nostres soldats efectivament disparen les seves armes sobre éssers humans. Però també de forma
indirecta, a conseqüència de les relacions injustes i les formes de vida miserables que contribueixen
a establir i mantenir. També el militarisme policial i carcerari es cobra moltes vides.

http://www.grupotortuga.com/Campana-contra-el-Gasto-Militar

Enguany  Dones  x  Dones,  us  proposem  utilitzar  els  diners  de  l’objecció  fiscal   a  favor  de
 l’associació   ASWAT  (Veus  en  àrab) un  grup  de  de  lesbianes,  bisexuals,  transsexuals,
intersexuals,  palestines.  per  aconseguir  espais  segurs  i  de suport  per  tota  la  comunitat  LGTB i
defensar els seus drets en una societat patriarcal i una cultura heteronormativa.

Si us animeu a fer l’objecció fiscal i opteu per aquest projecte, feu campanya antimilitarista i podeu
fer el vostre ingrés al compte de Dones x Dones: 2100 – 0889 – 40 0200295130. Si no podeu fer
objecció  però  voleu  col·laborar  amb  el  projecte  també  podeu  fer  un  donatiu  indicant
Associació ASWAT.

Per a qualsevol dubte ens podeu escriure a donesxdones@gmail.com. Llegiu el butlleti i mireu com
es fa. És molt senzill!

Una abraçada antimilitarista i feminista

Dones x Dones donesxdones@gmail.com

1M FemBloc cap a la #Vagadetotes !!
Publicat el 29 abr 2014 per Cld_info.

Fer la compra de tota la família també és treballar! 

Per un 1 de maig feminista i anticapitalista, 

les dones FemBloc cap a la Vaga de Totes! 

Manifestació: a Barcelona, 17:30h Metro Arc de Triomf

http://www.caladona.org/2014/04/1m-fembloc-cap-a-la-vagadetotes/
http://www.caladona.org/?attachment_id=13349
http://www.caladona.org/?attachment_id=13349
http://www.aswatgroup.org/en
http://www.grupotortuga.com/Campana-contra-el-Gasto-Militar
http://www.caladona.org/2013/10/24o-creacio-dun-espai-feminista-de-suport-a-les-dones-palestines/dxd-4/
http://www.caladona.org/2014/01/1302-vigilia-per-la-pau-a-siria-les-dones-a-les-negociacions/dxd-5/


Davant  la  militarització  de  la  ciutat  i  l’extensió  de  la  por:
#desob14
Publicat el 2 abr 2014 per Cld_info.

Davant els fets esdevinguts a Barcelona durant les manifestacions del dissabte 29m i la parcialitat
(sinó silenciament) dels mitjans de comunicació, reproduïm tot seguit el comunicat de la campanya
Desobediència 2014: Ens plantem!, de la qual Ca la Dona som una de les entitats signants

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

Ahir, 29 de març, es va produir la primera mobilització de Desobediència2014. La iniciativa pretén
general un espai d’àmplia resposta social, basada en estratègies de desobediència civil davant l’atac
que suposen les reformes legals -Llei de l’Avortament, Llei de Seguretat Ciutadana, Codi Penal i
Llei d’Estrangeria- plantejades pel Govern espanyol. D’aprovar-se, suposaran un regressiu canvi en
l’actual marc de drets i llibertats. I ens durà més de 40 anys enrere.

El passat dimarts, més de 400 persones van assistir a un acte a l’Aula Magna de la UB-Raval. De
manera col·lectiva, sincera i il·lusionant es va presentar la campanya, com a pas previ a la marxa
d’ahir. L’acte de dimarts i la manifestació d’ahir només són l’inici de quelcom que pretén anar-se
estenent progressivament, de manera conjunta i assumida per la majoria social. Activar-la requereix
un procés col·lectiu, des de múltiples espais i sensibilitats. I en aquest sentit, la manifestació del
29M ha estat tan sols el punt de partida que obre una primera etapa.

Un punt de partida criminalitzat ja des dels dies previs pels missatges que, des d’Interior, s’estaven
donant a comerciants i mitjans de comunicació. Es parlava de la marxa, convocada per més de 100
entitats variades, com una “manifestació d’alt risc”, “manifestació de radicals”, etc. Aquest fet va
anar generant un imaginari col·lectiu allunyat d’allò pretès per les entitats organitzadores. També va
provocar por entre moltes persones, que bé sabem que no van venir a la marxa pel clima generat des
de la Conselleria d’Interior.

La marxa d’ahir va estar marcada per un dispositiu policial que va militaritzar la ciutat. Hi havia
agents de la Brigada Mòbil  desplegats en cada cantonada,  disposats per carregar des de l’inici.
Exhibien escopetes de bales de goma (pocs dies abans que la prohibició es faci efectiva), així com
tot el seu arsenal lesiu. A la manifestació hi van acudir persones de totes les edats, famílies amb
criatures, persones sense papers, etc. Des del mateix inici vam anar observant des de la impotència
com aquest  dispositiu,  encaminat  a  estendre  la  por,  aconseguia  que  moltes  persones  s’anessin
allunyant de la manifestació.

http://ves.cat/jLhY
http://www.caladona.org/2014/04/davant-la-militaritzacio-de-la-ciutat-i-l%E2%80%99extensio-de-la-por-desob14/
http://www.caladona.org/2014/04/davant-la-militaritzacio-de-la-ciutat-i-l%E2%80%99extensio-de-la-por-desob14/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/04/VDETOTES1maig.JPG


En el moment que la marxa va arribar a Via Laietana, i encaminant-se aquesta al seu final a la Plaça
de  la  Catedral,  on estava prevista  la  realització d’una  acció  simbòlica,  ens  vam trobar  que els
Mossos d’Esquadra van tancar el seu accés amb una vintena de furgonetes policials. Van aprofitar
que es van produir vàries situacions de danys aïllades, no emmarcades en la campanya, per activar
una càrrega. Una acció destinada a general el caos i la por entre les persones que estaven exercint el
seu dret de manifestació. Van baixar unes 20 furgonetes a tota velocitat des de Via Laietana fins a la
capçalera de la manifestació, frenant a escassa distància, i carregant contra aquesta. Van dissoldre la
manifestació amb les furgonetes transcorrent a gran velocitat per Via Laietana, malgrat que hi havia
manifestants. Van generar la dantesca imatge de gent fugint espaordida, tement ser atropellada per
les furgonetes. Es van produir agressions i situacions de pànic, a més de 5 detencions.

Res és casualitat. Ni la propaganda prèvia, ni la militarització de la ciutat, ni el final de la marxa que
tenien preparat.  Entenem que l’objectiu  d’ahir  no era garantir  el  dret  de manifestació  i  l’ordre
públic,  sinó  frenar  des  del  principi,  atemorint  la  població,  aquesta  iniciativa  denominada
desobediència2014. Així mateix, volem remarcar que la nostra estratègia passa per la pràctica de la
desobediència civil massiva, àmplia i assumible per totes les sensibilitats.

Repensarem el que ha succeït, afiançarem aliances i en teixirem de noves. Utilitzarem la imaginació
i  la  intel·ligència col·lectiva per tal  que el  moviment  segueixi  estenent-se.  Seguim pensant  que
frenarem l’aprovació  de  la  Llei  de  l’Avortament,  de  la  Llei  Mordassa  i  del  Codi  Penal.  Aviat
tindrem nous materials i noves propostes. Juntes podem!

#STOPlleiAVORTAMENT | #STOPlleiMORDASSA | #STOPcodiPENAL

28|03 9:15 :: TOTES les que puguem :: suport a Itziar G. |
TOTES contra la màfia
Publicat el 27 mar 2014 per Cld_info.

Estimades,

Moltes ja la coneixeu, d’altres potser encara no. Ha estat a Ca la Dona en la darrera sessió dels
Vincles Feministes, i en d’altres ocasions. Ara, cal fer-li suport:

CONVOCATÒRIA DE SUPORT A ITZIAR GONZALEZ !!! TOTES LES QUE PUGUEM
AL PALAU DE JUSTÍCIA DE BARCELONA!!!!!!!!

Fem-ne difusió. Convoca: L’Associació de Veïnes del Casc Antic, amb el recolzament de totes!

Plantem cara a la màfia. Que no ho faci sola.

Passeig Lluis Companys 14-16 (Palau Justícia), 9:15h

“La lluita de l’ Associació de Veïns del Casc Antic de Barcelona ha estat una peça imprescindible
per poder destapar el cas Palau i portar a part dels seus responsables davant de la justícia.

Una lluita  que  va  coincidir  en  el  temps  amb la  presència  d’Itziar  González  al  cap  davant  del
Districte de Ciutat Vella, algú que va intentar fer les coses d’un altra manera. Algú que va intentar
que en la planificació urbanística del  Districte  hi  hagués honestedat;  algú que va dir  prou a la
corrupció.

http://www.caladona.org/2014/03/2803-915-totes-les-que-puguem-suport-a-itziar-g-totes-contra-la-mafia/
http://www.caladona.org/2014/03/2803-915-totes-les-que-puguem-suport-a-itziar-g-totes-contra-la-mafia/


Aquest fet li va suposar amenaces, al més pur estil mafiós, pressions, boicots, fins que finalment va
deixar el lloc que ocupava a l’Ajuntament. Un gest que des del veïnat que estimem els nostres
barris, que els construïm i defensem dia a dia, agraïm; i creiem necessari en aquests temps que
corren.

És per això, que convoquem una concentració de suport a la Itziar aquest proper divendres dia 28, a
les 09:15, a Lluis Companys 14-16.

Podríem haver anat a xiular al Millet, el Montull, els alcaldes, el Bragados…. els dies que van
declarar: hem optat per mostrar-los el nostre rebuig amb indiferència. I escollim anar a donar
suport a aquells que han mostrat que les coses es poden fer d’un altra manera. Que es pot ser
honest i dir prou a la corrupció. 

Hem preferit anar a donar suport a la Itziar, una peça clau en una lluita que és col·lectiva, de
totes. Una lluita que no s’ha acabat i en què no la deixarem sola: ni a ella, ni a ningú dels que
cada dia plantem cara a la màfia.” 

AVV Casc Antic

Gràcies a les objectores fiscals 2013 + Nou grup!
Publicat el 19 mar 2014 per Cld_info.

Gracies a totes les objectores fiscals 2013!!! Per les preses palestines!

El  2013  els  diners  de  l’objecció  fiscal  els  vam  dedicar  a  l’associació  de  dones  Women’s
Organization for Political Prisoners (WOFPP) que fan suport a les preses palestines.

La TAGHREED JAHSHAN que va venir a Ca la dona el mes de maig ens dóna les gràcies en
nom de l’Associació i  diu que dedicaran els  diners (1100 euros)  per aconseguir equipament
d’esports, si ho poden entrar, i sinó material per treballs manuals.

A més us volem fer saber de la creació d’un nou grup,

la Xarxa de Dones per palestina (aquí trobareu la seva presentació)

de la que Dxd formem part junt amb d’altres grups i dones.

FI DE L’OCUPACIÓ. Llibertat preses palestines 

donesxdones@gmail.com 

mailto:donesxdones@gmail.com
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/03/XARXA-DE-DONES-PALESTINES-A-Catalunya.pdf
http://www.wofpp.org/english/home.html
http://www.wofpp.org/english/home.html
http://www.caladona.org/2014/03/13007/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2012/05/image003.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/01/dxd.jpg


23|03 – 12h :: Assemblea cap a la Vaga de Totes : Pl. Catalunya
Publicat el 18 mar 2014 per Cld_info.

Les dones movem el món, ara l’aturem! 

#VagaDeTotes! Totes a la vaga! 

23 de març Assemblea de Dones cap a la Vaga General, Pça Catalunya 12h

(a l’enllaç del face en castellà)

Les dones estem fartes de les polítiques socials, econòmiques i jurídiques que atempten de forma
cada vegada més greu contra els nostres drets, la nostra dignitat i la nostra llibertat.

Lleis retrògrades com la de l’avortament o la de la reproducció assistida que ens neguen el dret a
decidir lliurement ser o no ser mares, perquè el control sobre el cos de les dones i la nostra capacitat
reproductiva han estat, sempre, estratègia central de la construcció del poder masclista i patriarcal.
No volem avortaments clandestins ni la solitud de les dones en ells. Exigim el dret a avortar en
condicions segures, dignes, en un sistema de salut pública, que no criminalitzi les dones ni ens
abandoni a la nostra sort.

22 dones han estat assassinades en els primers mesos de 2014 a l’estat espanyol, i més d’1 de cada 4
dones ha patit agressions greus, però les violències masclistes segueixen sent invisibilitzades i el
treball de prevenció de violències masclistes i educació en igualtat des de la infància segueix absent
dels plans educatius. A més al 2013 es va donar una reducció del 39% dels pressupostos d’igualtat i
un 27% en l’atenció integral a la violència de gènere (quan la mitjana de retallades fou del 8,9%).

https://www.facebook.com/events/628697587185864/
https://twitter.com/search?q=%23VagadeTotes&src=typd
http://www.caladona.org/2014/03/2303-12h-assemblea-cap-a-la-vaga-de-totes-pl-catalunya/


Retallades criminals de serveis públics i de benestar social (educació, sanitat, serveis socials, etc.)
que ens afecten més a nosaltres que a la resta de la població: som la majoria de les empleades en
aquests sectors i per tant les que ens quedem a l’atur; continuem sent les que ens fem càrrec de
criatures, grans i dependents i per tant les que amortim la desaparición d’aquests serveis; ens trobem
entre  els  sectors  més  precaritzats  i  empobrits  de  la  població  i,  per  tant,  les  que  tenim menys
possiblitats d’accedir a aquests serveis si no són públics.

Una repressió brutal que ens deté, empresona i mutila, pel sol fet de manifestar-nos, de no romandre
en silenci, quan ni la por i ni la repressió policial ni cap intent de criminalització podrà aturar els
nostres somnis d’una veritable vida, en la que el benestar de les persones i el respecte a la natura no
estiguin subordinats al benefici de pocs.

Exclusió  sanitària,  lleis  d’estrangeria  que  ens  condemnen al  treball  submergit,  al  racisme i  les
agressions xenòfobes, a la vulnerabilitat, a les redades racistes, quan no a l’enclaustrament en CIEs
on la vulneració dels drets humans és quotidiana i fins i tot deportades. Les retallades i la falta de
perspectives laborals han propiciat la tornada de persones autòctones als treballs mal pagats i això
ha  empès  a  moltes  dones  migrants  (que  abans  realitzaven  aquests  treballs  mal  pagats  i  sense
garanties ni drets laborals) a viure en la misèria, condemnades a la pobresa i a l’exclusió social, que
és una més de les tantes cares de la violència vers les dones.

Reformes laborals que aprofundeixen en les desigualtats laborals que ja de per sí enfrontem les
dones. La congelació del salari mínim, la reforma de l’IRPF, l’augment de l’IVA, la reforma laboral
(que precaritza el treball remunerat de les dones i augmenta les diferències de salaris), l’aplaçament
de la millora de la pensió de viudetat o la congelació de pensions, ens deixen en situació de major
vulnerabilitat.

Al ser responsables gairebé en exclusiva de les tasques de cura, les dones acabem intensificant el
temps de treball domèstic per tal de compensar retallades i privatitzacions en serveis socials.

El deute i les reformes que s’apliquen en el seu nom reforcen i aprofundeixen una estructura laboral
que descansa en la doble o la triple jornada de les dones, i en el manteniment dels rols tradicionals

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/03/vagadetotes-01-11.jpg


del  patriarcat.  Les  contribucions  econòmiques  no retribuïdes  i  el  treball  no pagat  de les  dones
constitueixen un incommensurable deute amb les dones.

Aquestes i moltes altres raons ens porten a voler convocar una vaga general.

La idea de vaga sorgeix de l’esgotament de moltes davant la situació cada vegada més greu d’atac
als drets socials, econòmics, civils, sexuals i reproductius, etc.

Ens plantegem que les formes de lluita que estem duent a terme: manifestacions, concentracions,
etc. si bé necessàries no són suficients i ens ve de gust donar un pas més, provocar un escenari de
movilització i ruptura nou, que sigui espurna per una activació de totes les que estem fartes, no
únicament les que a més de fartes estem organitzades.

ENS INTERESSA UNA VAGA POLÍTICA, creativa, que trascendeixi la vaga productiva i  que
incorpori noves actores que aquesta no inclou, UNA VAGA SOCIAL, UNA VAGA DE CONSUM,
UNA VAGA FEMINISTA, una vaga de totes i tots.

Per què una vaga?

Perquè pensem que és una eina combativa carregada de potència; perquè volem recuperar la tradició
de les dones que han jugat papers clau en vagues històriques; perquè ens la volem reapropiar perquè
deixi de ser una eina només al servei del treballador formal, blanc i mascle i passi a ser una eina de
totes.

Però, quin tipus de vaga?

Volem una vaga que visibilitzi específicament les condicions de desigualtat en què ens trobem les
dones, una vaga de totes i tots que sigui convocada per dones on les dones i les nostres demandes
siguin protagonistes. Una vaga a la qual puguem sumar-nos des de les nostres possibilitats, i que
reflecteixi la nostra realitat (la de cadascuna i la de totes).

Una vaga productiva, sí; però sobretot una vaga que se surti dels clàssics patrons androcèntrics, que
serveixi  a  totes  les  persones,  treballadores  i  no  treballadores,  i  a  tots  els  treballs,  productius,
reproductius,  domèstics,  sexuals,  formals  o  submergits.  Una  vaga  de  consum,  que  denunciï  el
sistema de mercat depredador i capitalista; una vaga d’aturades que mostri que les aturades som
actives i estem en lluita; una vaga de jubilades i de jubilats, una vaga de desobediència civil, una
vaga d’estudiants, una vaga de totes.

Per quan?

Per abans de l’estiu, amb temps suficient per pensar-la, preparar-la, coordinar-nos, convocar-la, fer-la nostra; però sense
postergar-la fins a l’infinit, deixant passar el moment actual de saturació i la nostra necessitat de dir prou.

Per això, per pensar-la conjuntament us convidem el proper diumenge 23 de març a l’assemblea oberta de dones, lesbianes
i trans que tindrà lloc a Pça. Catalunya, per parlar totes juntes de la vaga.

Convoca també a les teves amigues i a les teves veines. TOTES A LA PLAÇA CATALUNYA EL DIA 23. 

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!

Convoquem a una assemblea de dones, lesbianes i trans (la resta de persones podrà assistir-hi per exercir l’escolta activa
però no podrà prendre la  paraula en aquesta  ocasió; hi  haurà altres convocatòries d’assemblea mixtes més endavant.
Gràcies!)



8|03  ::  Jornades  de  Treball  ::  Campanya  pel  Dret  a
l’Avortament
Publicat el 28 feb 2014 per Cld_info.

Sabem que el 8 de març és un dia complicat per a molts col·lectius, estem plenes d’actes als nostres
municipis, però per raons diverses no hem tingut més opció de data.

Per això volíem demanar-vos disculpes i que… si us és possible fer l’esforç, intenteu venir alguna
dona “delegada” dels diferents territoris…

L’objectiu  de  la  jornada  és  treballar  entorn  els  aspectes  positius/negatius  de  les  legislacions
possibles  /desitjables  entorn  l’avortament  (tenint  com  a  referència  la  proposta  de  llei  de  la
Coordinadora Feminista del  1985*,  i  les  possibilitats  de treball  en el  marc català),  i  les seves
conseqüències sanitàries.

Amb  l’amenaça  de  la  Contrareforma,  pensem  important  posar  en  comú  aquest  tema  des  dels
feminismes.

Serà el 8 de març, de 10h a 14h, a Ca la Dona (espai no mixte).

Comptarem amb:

Marisa Fernandez, de Dones Juristes, col·laboradora de la Campanya.

Elena Julià Sánchez, ginecòloga del C entre de Planificació Familiar del Prat de Llobregat i membre
de l’APFCiB.

I a la tarda: presentarem les conclusions en roda de premsa, abans de la MANIFESTACIÓ.

*p.  16.  Interrupció  Voluntària  de  l’Embaràs.  El  dret  de  les  Dones  a  decidir.  Coordinadora
Feminista, 2007

I aquí trobareu les conclusions de les Jornades d’Autoformació que vam fer el 2008, i que van ser
molt profitoses!

–

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/02/DOSSIER_eldretalpropicos_271020082.pdf
http://issuu.com/caladona/docs/estudi_avortament_cat/1?e=0
http://www.caladona.org/2014/02/803-jornades-de-treball-campanya-pel-dret-a-lavortament/
http://www.caladona.org/2014/02/803-jornades-de-treball-campanya-pel-dret-a-lavortament/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/02/cartellacte-web.jpg


 
Campanya pel Dret a l’Avortament
sosdretalpropicos.blogspot.com
dretalpropicos@gmail.com
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https://www.facebook.com/dretalpropicos
telèfon 934127161

14F:: manifestació pel dret al propi cos : TOT*S a delegació
del govern!
Publicat el 14 feb 2014 per Cld_info.

AQUÍ,  l’esdeveniment  al  facebook  i  AQUÍ,
l’octaveta

#FebrerenLluita! Estem en #AlertaFeminista! 

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/02/octaveta_FebrerenLluita_AlertaFeminista.pdf
https://t.co/s9BPpo8XtT
http://www.caladona.org/2014/02/14f-manifestacio-pel-dret-al-propi-cos-tots-a-delegacio-del-govern/
http://www.caladona.org/2014/02/14f-manifestacio-pel-dret-al-propi-cos-tots-a-delegacio-del-govern/
http://www.caladona.org/2014/01/febrerenlluita/cartellavorta-2/


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

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 !

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/


10|01:: 10h:: Ciutat de la Justícia RODA DE PREMSA
Publicat el 9 gen 2014 per Cld_info.

Totes les que puguem, demà a les 10h a la Ciutat de la Justícia per a fer suport a aquesta
convocatòria! 

Comunicat de premsa:

Diverses organitzacions de dones denunciem els actes continuats de violència explícita contra les
dones que s’han realitzat a l’ampar de l’anonimat de les noves tecnologies.

Aquest tipus de manifestacions d’odi explícit contra les dones, de sadisme, de normalització i fins i
tot banalització de la violència contra les dones, no poden quedar impunes.

El  rebuig  no  pot  venir  únicament  dels  grups  de  dones  que  dia  a  dia  veiem  les  dramàtiques
conseqüències de la violència masclista, sinó que també hem de sentir-nos encoratjats i encoratjades
com a persones i com a ciutadanes i ciutadans a denunciar diàriament aquests tipus d’actes que
perpetuen la violència vers les dones.

Enguany han mort 57 dones a l’Estat espanyol, segons fonts de organitzacions de dones i 48 segons
dades oficials,  entre elles algunes dones molt joves i fins i tot una noia de 14anys. Les xarxes
socials  per  tant  són  un  altre  element  de  risc  a  nivell  social,  poden  promoure  el  control,
l’assetjament, i l’enaltiment de la violència d’una manera anònima. Per tal de lluitar contra aquesta
impunitat  hem  decidit  des  de  TAMAIA Viure  sense  violència,  la  Plataforma  contra  les
violències  de  gènere,  Safareig,  el  grup  d’investigació  Antígona-UAB  i  Dones  Juristes
denunciar aquest perfil i exigir que les institucions i autoritats pertinents es responsabilitzin
en la presa de mesures en relació a aquests actes però també en relació als actors que de forma
concreta els cometen.

I per això, convoquem una roda de premsa el dia 10 de gener a les 10h a fora dels jutjats de la
Ciutat de la Justícia (Porta Gran Via)

13|01:: Reunió comissió 8 de març-2014
Publicat el 8 gen 2014 per Cld_info.

El  8  de  març  s’acosta…  així  que  arriba  el  moment  de  re-reunir  la  comissió  8  de  març!

http://www.caladona.org/2014/01/1301-reunio-comissio-8-de-marc-2014/
http://www.caladona.org/2014/01/1001-10h-ciutat-de-la-justicia-roda-de-premsa/


El 2014 es presenta calentet… Primera reunió de la Comi 8 de març -2014: dilluns 13 de gener
a les 19:00h.

(i el 16 de gener, a les 18:30h, reunió de la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït –
dretalpropicos@gmail.com)
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