
Per un millor 2015!
Publicat el 24 des 2014 per web.

Per un 2015 ple de força, il·lusions, esperances, desitjos feministes per continuar construint un
món millor per a totes i tots!

Bona entrada d’any amb el meravellós poema de la nostra estimada Montserrat Abelló, que la 
Xarxa Feminista de Catalunya ha convertit en felicitació

salut i feminisme

Ca la Dona

Recordatori: secretaria tancada del 25 de desembre al 6 de gener.

Jocs i Joguines. No a les joguines sexistes i bel·licistes – Dones 
x Dones
Publicat el 19 des 2014 per web.
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JOCS I JOGUINES 

DONES X DONES us volem fer arribar algunes idees i criteris que val la pena que tingueu en 
compte abans de triar les joguines per a les vostres filles i fills.

La joguina i el joc són una activitat fonamental per als infants, formen part de la seva vida. Són una 
manera de descobrir el món que els envolta i són una forma d’expressió i de comunicació. A més, 
contribueixen al desenvolupament físic, mental i social; a través del joc i les joguines, els infants 
expressen, emocions i sentiments.

Probablement una de les primeres qualitats que hem d’exigir a una joguina sigui senzillament que 
permeti el joc. Arribades aquestes festes, ja sabem que les campanyes publicitàries als mitjans de 
comunicació, especialment a la televisió, imposen modes que no tenen en compte el valor educatiu 
que poden tenir les joguines. L’objectiu es vendre. Com més complexes, cares i fascinants, més 
bones són. Per això creiem que val la pena pensar en aquests criteris que us suggerim:

• La joguina ha de respectar els interessos de les nenes i els nens.Ha de ser adient a les seves 

edats. 

• Ha de ser estimulant i versàtil, oferir la possibilitat de desvetllar la fantasia, la imaginació i 

la creativitat. No convertir l’infant en espectadora o espectador passiu. 

• La joguina ha de ser segura. Cal comprovar l’etiquetatge que l’acompanya; que porti el nom 

o la marca de la seva fabricació i que compleixi la normativa de la CE. 

• Les joguines han de ser les justes. Cal educar per a un consum responsable i sostenible. 

• Les joguines no han de contribuir a la reproducció dels estereotips sexistes. No poden limitar

els infants a les suposades funcions i rols de gènere que marca la societat. 

• No han de contribuir a fomentar l’agressivitat ni la violència. 

• Les joguines han de facilitar la cooperació, el compartir, la interacció entre grans i petites i 

petits. 

• Han de ser respectuoses amb el medi ambient i els drets de les persones. Cal comprovar amb

quins materials estan fetes i de quina manera s’ha fabricat; que al seu darrera no hi hagi 
explotació laboral infantil, per exemple. 

Esperem, i desitgem que aquests criteris i suggeriments us aportin algunes idees.

NO A LES JOGUINES SEXISTES NI BEL·LICISTES!

SÍ A LA CREATIVITAT I LA IMAGINACIÓ

Compra i regala l’agenda de les dones 2015. Els guanys d’aquest any van per la reconstrucció de 
GAZA!!!

BONES FESTES ANTIMILITARISTES I FEMINISTES

Fora les guerres de la historia!!! ni guerra que ens destrueixi ni pau que ens oprimeixi!!

donesxdones@gmail.com – Dones x Dones



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,

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/12/CARTA-ENVIADA-AL-MINISTRO-DE-DEFENSA.pdf
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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

25N Manifest “Contra la Violència i la Indiferència: Subversió
i Autodefensa Feminista”
Publicat el 25 nov 2014 per web.

MANIFESTACIÓ 25 DE NOVEMBRE DEL 2014: TROBADA A RAMBLA CANALETES 19H

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

Avui, Dia Internacional per a la No violència contra les Dones i les Nenes, volem manifestar el 
repunt de la violència contra les dones a tot el món emparada per la manca de respostes 
institucionals i per la irrupció dels neomasclismes al discurs públic.

Denunciem la globalització de les violències masclistes contra les dones i les nenes. 

Denunciem la cultura de la complicitat i la banalització de la violència contra les dones, aquí i arreu 
del món. 

Denunciem i manifestem el nostre rebuig a la manca de reacció social i política front els assassinats 
de les dones que no s’aturen any rere any.

Denunciem la falta de voluntat política per donar compliment a la legislació vigent.

Denunciem la manca de compromís amb la pròpia legislació i amb la internacional que, com a país, 
s’ha subscrit i ratificat. 

Denunciem la manca de dotació dels recursos econòmics i humans necessaris per a l’eradicació de 
la violència masclista i la desigualtat.

Denunciem la falta de responsabilitat dels personatges polítics que manifesten públicament idees 
discriminatòries i violentes contra les dones i se’ls hi accepten unes hipòcrites disculpes que arriben
només si hi ha una expressió de repulsa des de la ciutadania. Exigim les expulsions o dimissions 
immediates front aquestes expressions.

Denunciem la violència estructural i simbòlica que acullen i donen força a totes les expressions de 
violència vers les dones.

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/2014/11/25n204-manifest/
http://www.caladona.org/2014/11/25n204-manifest/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/12/ACABAR-AMB-LA-IMPUNITAT-DELS.pdf


Denunciem la diversitat i especificitats de les violències suportades per les dones lesbianes, 
transsexuals i totes aquelles que no s’ajusten a la heteronormativitat.

Denunciem també la diversitat i especificitats de les violències suportades per les dones que no 
s’ajusten a la normativitat funcional i per les que no s’ajusten a l’etnocentrisme i al classisme 
imperants.

Denunciem totes aquelles violències que se sumen i interseccionen en la diversitat que acull el ser 
dones.

Denunciem la constant No credibilitat de la paraula de les dones.

Denunciem la culpabilització de les dones quan desisteixen de seguir els processos judicials i 
denunciem la victimització que aquests processos generen a les dones que decideixen continuar-los.

Denunciem la reducció de les ordres de protecció per a les dones.

Denunciem la violència provocada i sostinguda per les retallades amb l’excusa de la crisi. 

Denunciem la invisibilització i menysvaloració de les tasques de cura i civilització, realitzades 
majoritàriament per les dones, enfront la hipocresia d’incloure al PIB de l’estat el producte 
econòmic de la prostitució.

Denunciem la impunitat de les expressions i comportaments neomasclistes que envaeixen els 
discursos públics generant confusió i propagant creences enganyoses sobre la violència masclista.

Manifestem el nostre rebuig al tractament que donen gran part dels mitjans de comunicació a la 
violència vers les dones. 

Denunciem la seva manca de formació especialitzada i de sensibilització vers aquesta greu i 
constant vulneració dels drets humans de les dones.

Denunciem la impunitat dels delictes dels qui utilitzen les noves tecnologies per exercir la violència 
contra les dones o per fer-ne apologia.

Seguim i seguirem denunciant, recordant, expressant, cridant, clamant, avui, i sempre, que la 
violència és responsabilitat de qui l’exerceix, no de qui la pateix.

Seguim i seguirem validant l’experiència de les dones sobrevivents a la violència. 

Seguim i seguirem exigint un compromís seriós del govern per a l’eradicació de la violència 



masclista.

Seguim i seguirem validant la nostra paraula davant la injustícia de la justícia que se’ns ofereix. 

Seguim i seguirem mantenint-nos fermes en la manifestació i reivindicació constants del nostre 
desig i el nostre dret a viure sense violència. 

Seguim i seguirem manifestant que el nostre cos és nostre i no acceptem que es pretengui legislar. 

Seguim i seguirem gaudint el privilegi de la diversitat de les nostres sexualitats. 

Seguim i seguirem celebrant el privilegi de néixer dones i l’alegria de viure i habitar els nostres 
cossos.

Seguim i seguirem lliures i insubmises, rebels i amoroses, lluitadores pacífiques, diverses, riques, 
valentes, ……….Dones a la fi.

Totes, Juntes i Lliures, seguim i seguirem traçant el camí de la pau.

Xarxa de Dones feministes contra la violència – Ca la Dona. Ripoll 25 08002 Barcelona – 
prouagressionsalesdones@gmail.com

Imatge de “Memes feministas”traducció al català lliure.

MANIFESTACIÓ 25 DE NOVEMBRE DEL 2014: 
TROBADA A RAMBLA CANALETES 19H

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/11/25n.jpg


Contra la violència i la indiferència, el 25N totes a Canaletes a 
les 7
Publicat el 19 nov 2014 per secretaria caladona.

NI UNA MORTA MÉS!!! 

PROU VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES!!!

ANDREA I TOTES LES DONES MORTES, NO US OBLIDEM!!!

Estem indignades tristes, enrabiades, A UNA SETMANA DEL 25 N  I NOMÉS EN POCS DIES 3 
o 4 Feminicidis més a casa nostra.

Dones assassinades per les seves ex-parelles però que a més havien denunciat diverses vegades com
l’Andrea de 9 barris, que també havia denunciat i diverses vegades havia trencat l’ordre, o com la 
dona de Sant Pere Pescador que el jutge va considerar que no hi havia cas per l’allunyament.

Que no val res la vida de les dones? Que seguirem deixant que les assassinin sense fer res més? Fins
la propera. Catalunya és la comunitat Autònoma on menys ordres d’allunyament es donen malgrat 
el nombre de casos de dones mortes. Quan les dones fan el que se’ls recomana des dels organismes 
públics, denunciar, tampoc són cregudes. Què han de fer les dones per tenir credibilitat en els 
jutjats de violència?

Que no hi ha prou ciència i evidència per protegir les dones que s’han atrevit a denunciar i a dir NO
al seu agressor?

EXIGIM QUE ES REVISIN TOTES LES ORDRES D’ALLUNYAMENT, TOTES LES 
DENÚNCIES I ES FACI UN SEGUIMENT DE TOTES LES DONES QUE ESTAN EN 
PERILL EXTREM!!

Des de Ca la Dona ens adherim al Manifest del 25N  de la Xarxa de Dones feministes contra la 
violència CONTRA LA VIOLÈNCIA I LA INDIFERÈNCIA SUBVERSIÓ I AUTODEFENSA 
FEMINISTA i a la manifestació del 25N a les 7 Canaletes

SI ENS TOQUEN A UNA ENS TOQUEN A TOTES. PROU IMPUNITAT!!

http://www.caladona.org/2014/11/25n204-manifest/
http://www.caladona.org/2014/11/25n204-manifest/
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Visca la Fira d’Economia Feminista
Publicat el 19 nov 2014 per secretaria caladona.

Des de Ca la Dona volem agrair l’acollida a Ca la Dona a la Fira i sobretot el fet mateix de la Fira i 
les seves organitzadores i facilitadores… Va ser un acte preciós de creativitat, d’intercanvi 
d’experiències i de debat fabulós que totes volem que es repeteixi cada any. Vam participar en un 
tenderol que ens va propiciar que moltes dones ens coneguessin i tinguessin materials  nostres. Des 
del grup Feministes contra el TTIP un nou grup que es troba a Ca la Dona (el proper dia és el 4D a
les 7)  es va participar en l’organització del taller contra el TTIP que va tenir també molta audiència,

I també des de Feministes Indignades el taller sobre Vides vivibles  i el grup d’Autogestió sexual i 
reproductiva, el de cooperatives, el de sobirania alimentària, el del punt6  i tots i tots …..

La Conferència inaugural preciosa sobre economia feminista  de la Amaia Pérez Orozco i el debat 
final  amb les companyes de Panamà i Salvador, parlant d’economia feminista des dels seus països i
experiències… i el taller que l’Amaia i les seves companyes de Madrid ens van fer sobre el tema…
Seria perfecte que es pogués posar a la web…. i ara abans de pensar en la de l’any que ve sabem 
que al 2015 el Congres d’Economia feminista es farà a Vic al mes de Juliol  i tindrem l’oportunitat 
de seguir aprenent.

Participa a la 3a FiraFeminista de Ca la Dona!(fins 20N 
Inscripcions obertes)
Publicat el 13 nov 2014 per web.

Benvolgudes… diumenge 30/11 farem la 3a.edició de la Fira Feminista d’intercanvi, segona 
mà i creadores alternatives de Ca la Dona i, necessitem el teu suport i complicitat

Si diumenge 30N estàs per Barcelona, vine a Ca la Dona. Pots donar un cop demà a 
l’organització… Cedir peces per a la parada de Ca la Dona: portar roba i objectes que tinguis per 
casa i ja no fas servir i un parell de penjadors que et sobrin…Fer algun torn a la parada de Ca la 
Dona… Acollir les paradistes i les visites…

http://www.caladona.org/2014/11/fins-el-21n-inscripcions-ober/
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Des de divendres 14N pots portar els objectes, roba, utensilis…que ja no necessites, a  Ca la Dona. 
El diumenge 30N tindran oportunitat de canviar de mans i tenir una nova vida. Localitza la barra-
penjador i la gran jardinera de palets. Si no ho veus al vestíbul de la casa, pregunta a secretaria.

Aquí tens un formulari per apuntar-te!: http://bit.ly/1ykZX5F

la FemFira de Ca la Dona.És la fira feminista d’intercanvi, segona mà i creadores alternatives de 
Ca la Dona! Una fira amb activitats i parades on trobaràs objectes molt variats….roba, artesania, 
complements, joies, art, utensilis de cuina, joguines, antiguitats, discs, etc. per reutilitzar, reciclar, 
compartir, intercanviar…consumir d’una altra manera, més sostenible i responsable, coneixent com 
ens ho fem per sortir de la crisi, projectes individuals o col·lectius.

Com en les edicions anteriors, entre les parades, hi haurà una de 2a mà amb objectes donats per 
sòcies i amigues que els cedeixen pel sosteniment del projecte de Ca la Dona. Moltes gràcies per 
participar  fer possible la Fira feminista d’intercanvi, segona mà i creadores alternatives de Ca la 
Dona!

9N Totes al carrer: volem votar lliurement
Publicat el 7 nov 2014 per web.

DIUMENGE 9N TOTES AL CARRER . Ara és l’hora de participar en el procés de 
participació ciutadana en que ha quedat la consulta del 9N. Ningú no pot impedir que la 
ciutadania expressem la nostra opinió sobre el futur polític d’allà on vivim. Volem votar 
lliurement.

En resposta al clam popular de l’11 de setembre de 2012 i al resultat de les eleccions del 
25 de novembre del mateix any, el Parlament de Catalunya va aprovar, el dia 23 de gener 
de 2013, la Declaració de Sobirania i del Dret a Decidir del poble de Catalunya.Es va 
acordar iniciar, així, el procés per exercir el Dret a Decidir, per tal que el Poble de 
Catalunya – que, per raons històriques i de legitimitat democràtica, té caràcter de subjecte
polític i jurídic sobirà – pugui decidir el seu futur polític col·lectiu.

Després de la Via que va enllaçar tota la ciutadania des del riu Sènia fins al Pertús, el 12 
de desembre de 2013 la majoria dels partits amb representació parlamentària van acordar
la data i la pregunta de la CONSULTA. La Diada d’aquest any ha confirmat que les 
catalanes i els catalans volem decidir com volem viure, i volem fer-ho exercint un dels 
drets bàsics i essencials en democràcia: el dret de VOT.

La consulta acordada pels partits catalans favorables al dret a decidir i convocada pel 
President de la Generalitat ha quedat suspesa pel Tribunal Constitucional. Des de 
l’Associació 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 

http://www.caladona.org/2014/11/9n-totes-al-carrer-volem-votar-lliurement/
http://bit.ly/1ykZX5F


ciutadanes i ciutadans de Catalunya.  Aquest és el nostre COMPROMÍS 

Assumir i manifestar el nostre COMPROMÍS i disposició a continuar fent xarxes amb els 
moviments socials catalans, així com cooperar amb les institucions representatives per a 
fer possible l’organització de la consulta del dia 9 de novembre d’enguany.

Fer arribar aquest COMPROMÍS a l’Assemblea Nacional Catalana perquè de forma 
conjunta amb d’altres organitzacions del teixit associatiu de Catalunya, el facin arribar al 
Parlament de Catalunya.

Adherir-nos al Pacte Nacional pel Dret a Decidir per a sumar esforços per tal que el nostre país 
pugui decidir lliurement el seu futur. 

Continuar fent palès que sense les pràctiques i experiències feministes cap Pacte 
Nacional serà realment transformador.

(de l’acord de suport signat per ca la dona el 14 d’octubre de 2014)

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. Consulta tot el programa AQUÍ

Vídeo de la Performance de Belén Agurto a la Cloenda de 
FemArt
Publicat el 7 nov 2014 per secretaria caladona.

Performance METACUERPOS de la artista Belén Agurto

(La distorsió de la veu, les interferències i els efectes de llum són els originals).

Edició de vídeo: Carmen Wop.

http://www.caladona.org/2014/11/video-de-la-performance-de-belen-agurto-a-la-cloenda-de-femart/
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Diu la autora:

“A través del movimiento y de la interacción entre cuerpo y ordenador, Metacuerpos 
inspecciona los límites de la libertad humana en el actual modelo de desarrollo neoliberal, 
patriarcal y globalizado, explorando el cuerpo como sujeto de explotación, usado y reciclado 
por las economías del deseo, del placer y el terror.”

En record de Victòria Sau (1930 – 2013)
Publicat el 5 nov 2014 per web.

Per a Victòria Sau i Sánchez el nostre record i reconeixement més entranyable quan ja ha passat un
any de la seva mort.

Trobem a faltar més que mai el seu saber, el seu mestratge i  sobretot la seva companyia.

El Patriarcado está inscrito pero no escrito. Si el Patriarcado hubiera estado escrito quizá hace 
mucho tiempo que lo habríamos suprimido y sustituido por otro orden de cosas. Pero no lo está; es 
una institución flotante, algo así, como un humo que lo envuelve todo pero que no se deja 
aprehender.

Victòria Sau

Lliurament a Neus Català de la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, 
29/10
Publicat el 28 oct 2014 per web.

Dimecres 29 d’octubre assistirem a l’acte de reconeixement de la Ciutat de Barcelona a Neus 
Català i Pallejà, amb el lliurament de la Medalla d’Or al Mèrit Cívic.

La cerimònia serà al Saló de Cent a les 7 del vespre, Ajuntament de Barcelona.

El Plenari del Consell Municipal del 27 de juny, va aprovar l’atorgament de la Medalla d’Or al 
Mèrit Cívic a  Neus Català, juntament amb Nelson Mandela, Francesc Santacana (totes dues a títol 
pòstum i que ja han estat lliurades).

http://premsa.bcn.cat/2014/06/27/barcelona-reconeix-nelson-mandela-neus-catala-i-francesc-santacana/
http://www.caladona.org/2014/10/lliurament-a-neus-catala-de-la-medalla-d%E2%80%99or-al-merit-civic-2910/
http://www.caladona.org/2014/10/lliurament-a-neus-catala-de-la-medalla-d%E2%80%99or-al-merit-civic-2910/
http://www.caladona.org/2014/11/en-record-de-victoria-sau-1930-2013/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/10/DSC_0532.JPG


A Neus Català  Pallejà, el Plenari li va reconèixer la seva trajectòria vital, defensant els drets de les
dones, la seva especial contribució en preservar la memòria històrica i la lluita antifeixista. És un 
exemple de compromís amb la democràcia, la convivència, el progrés i l’esperit de servei.

Dimecres la Neus deixarà la residència als Guiamets per pujar a Barcelona i recollir la Medalla d’Or
de la ciutat.

Cal confirmar assistència a protocolbcn o per telèfon.

Recordem que la Generalitat de Catalunya la guardonà amb la Creu de Sant Jordi el 2005 i, 
posteriorment, fou escollida Catalana de l’Any 2006 per la seva tasca de defensa de la memòria de 
les més de 92.000 dones que van morir a Ravensbrüc.

Tot el nostre reconeixement a Neus Català i Pallejà!

la Vaga de totes 22o en Fotos i premsa
Publicat el 25 oct 2014 per web.

Reportatge fotogràfic col·lectiu de la jornada 22O vaga de totes: 
https://plus.google.com/u/0/photos/103455540853825358355/albums/6072941746555560385

Recull premsa:http://www.europapress.es/catalunya/noticia-millar-feministas-manifiestan-
barcelona-contra-patriarcado-capitalismo-20141022203742.htm

https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/24390-la-vaga-totes-se-inicia-con-cortes-trafico-
barcelona.html

https://directa.cat/actualitat/desenes-de-feministes-ocupen-seu-del-cercle-deconomia-en-una-accio-
de-vaga-de-totes

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/caos-transit-bcn-per-diverses-mobilitzacions-
feministes-3622998

http://www.ara.cat/societat/Tallada-Gran-Via-Parallel-Meridiana-vagadetotes_0_1234676618.html

http://www.elperiodico.com/es/noticias/tele/recta-final-comercios-emblematicos-linformatiu-
3624269

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 

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.elperiodico.com/es/noticias/tele/recta-final-comercios-emblematicos-linformatiu-3624269
http://www.elperiodico.com/es/noticias/tele/recta-final-comercios-emblematicos-linformatiu-3624269
http://www.ara.cat/societat/Tallada-Gran-Via-Parallel-Meridiana-vagadetotes_0_1234676618.html
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/caos-transit-bcn-per-diverses-mobilitzacions-feministes-3622998
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/caos-transit-bcn-per-diverses-mobilitzacions-feministes-3622998
https://directa.cat/actualitat/desenes-de-feministes-ocupen-seu-del-cercle-deconomia-en-una-accio-de-vaga-de-totes
https://directa.cat/actualitat/desenes-de-feministes-ocupen-seu-del-cercle-deconomia-en-una-accio-de-vaga-de-totes
https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/24390-la-vaga-totes-se-inicia-con-cortes-trafico-barcelona.html
https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/24390-la-vaga-totes-se-inicia-con-cortes-trafico-barcelona.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-millar-feministas-manifiestan-barcelona-contra-patriarcado-capitalismo-20141022203742.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-millar-feministas-manifiestan-barcelona-contra-patriarcado-capitalismo-20141022203742.html
https://plus.google.com/u/0/photos/103455540853825358355/albums/6072941746555560385
http://www.caladona.org/2014/10/la-vaga-de-totes-22o-en-fotos-i-premsa/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Catal%C3%A0_de_l'Any
http://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Creu_de_Sant_Jordi


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
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

Entrevista a Beatriu Masià, Tamaia, a Para Todos La 2
Publicat el 25 oct 2014 per web.

Si us vau perdre el directe del 10 d’octubre, aquí teniu el video del programa…

Quien se fije en las noticias protagonizadas por mujeres observará que un buen número de ellas 
cuentan casos de asesinatos domésticos, discriminación laboral, matrimonios infantiles, 
mutilaciones genitales, explotación profesional o sexual… ¿Por qué hay tanta violencia contra las 

http://www.caladona.org/2014/10/entrevista-a-beatriu-masia-tamaia-a-para-todos-la-2/
http://goo.gl/forms/nnCHBneEG9
http://www.caladona.org/2014/10/dones-lliures-en-un-pais-lliure/


mujeres y en todas partes? Entrevista a Beatriu Masià, de la ONG Tamaia. Object 1 ONG - 

TamaiaFont: Para Todos La 2

Preparem Nit de bruixes per la Castanyada – Inscriu-te!
Publicat el 17 oct 2014 per web.

Hola dones…s’acosta el 31 d’octubre, nit d’encanteris i us proposem un sopar llunàtic de 
tardor a Ca la Dona per a celebrar la 3a castanyada feminista.

Animem a totes a apuntar-vos i preparar la trobada de bruixes…T’apuntes a organitzar la 
vetllada?

Pots convidar totes les bruixes que coneguis…Per cert, saps fer encanteris i sortilegis?

Preu sopar: Sòcies Ca la Dona 10€. No sòcies 12€.

Temps per apuntar-vos al sopar fins el 23 d’octubre

Com apuntar-vos: Ompliu les vostres dades en aquest formulari: FORMULARI SOPAR 
LLUNÀTIC

Recordatori: Ca la Dona, c/Ripoll 25 de Barcelona, Catalunya. Vetllada per a dones.

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 

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/
http://goo.gl/forms/F5P7bWgoc4
http://goo.gl/forms/F5P7bWgoc4
http://www.caladona.org/2014/10/3110-sopar-llunatic/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-ong-tamaia/2801527/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP2N0eD0zNzQxMCZsb2NhbGU9ZXMmb3JkZXJDcml0ZXJpYT1ERVNDJnBhZ2VTaXplPTE1JnNlY3Rpb25GaWx0ZXI9NDM0MzEmbW9kZT1URVhUJm1vZHVsZT1PVEhFUiZhZHZTZWFyY2hPcGVuPWZhbHNl
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-ong-tamaia/2801527/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-ong-tamaia/2801527/
http://www.tamaia.org/


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)!

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”.

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


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. 

CANVI DATA:: 3a Fira d’intercanvi, segona mà i creadores 
alternatives de Ca la Dona
Publicat el 11 oct 2014 per web.

Benvolgudes…el diumenge 19/10 no farem la 3a.edició de 
la FemFira!

Fira posposada davant la incompatibiliat de fer-la a Ca la Dona en la data prevista per la 
naturalesa de les obres d’art de l’expo femart 2014.

La Fira es farà no abans de la segona quinzena del mes de novembre. Estem mirant la millor data. 
En breu donarem a conèixer.

Discupes a totes les paradistes!!!!

Torna la fira d’intercanvi, segona mà i creadores alternatives de Ca la Dona! Una fira amb activitats 
i parades on trobaràs objectes molt variats….roba, artesania, complements, joies, art, utensilis de 
cuina, joguines, antiguitats, discs, etc. per reutilitzar, reciclar, compartir, intercanviar…consumir 
d’una altra manera, més sostenible i responsable, coneixent com ens ho fem per sortir de la crisi, 
projectes individuals o col·lectius.

Entre les parades, hi haurà una de 2a mà amb objectes donats per sòcies i amigues que els cedeixen 
pel sosteniment del projecte de Ca la Dona.

http://www.caladona.org/2014/10/3a-fira-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/2014/10/3a-fira-ca-la-dona/
https://docs.google.com/forms/d/1QKmbHGNPEdTwDmP7OqSXL4hWfYFYaHGbqjOUVSgyxU4/viewform?c=0&w=1
http://www.caladona.org/2014/10/el-pais-que-volem-les-dones/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/DSC_8463.JPG


PARTICIPAR…Posar una parada? Donar un cop demà a l’organització? Cedir peces per a la 
parada de Ca la Dona? pots portar roba i objectes que tinguis per casa i ja no fas servir i un parell de
penjadors que et sobrin!…Sigui com sigui….aquí tens un formulari per apuntar-te!: 
http://bit.ly/1ykZX5F

PARADISTES. TERMINIS PER APUNTAR-SE 6 d’octubre de 2014.

Cartell: Eulàlia D

Els fantàstics 99 anys de la Neus Català
Publicat el 11 oct 2014 per web.

Avui, 7 d’octubre, la Neus Català està d’aniversari. Lluitadora 
antifranquista, militant del PSUC, va ser deportada al camp d’extermini de Ravensbrück. I ara és 
l’única deportada catalana que ens queda.

Aquest diumenge (5 octubre), les de la república feminista, vam sentir-nos molt i molt afortunades 
de poder passar una estona amb la Neus. La vam visitar a la residència del seu poble natal, Els 
Guiamets (Priorat), on vam saber que el 29 d’octubre l’Ajuntament de Barcelona li farà entrega 
de la Medalla d’or de la ciutat, merescut reconeixement!

http://www.caladona.org/2014/10/els-fantastics-99-anys-de-la-neus-catala/
http://bit.ly/1ykZX5F
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/femfira3ed.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/10/DSC_0532.jpg


“Les dones ho podem tot, endavant” (paraules de la Neus en demanar-li un record per les 
caladones. us ho explicarem tot en la celebració de la república feminista independent abril 2015)

Per molts anys, Neus!!!! Malgrat que els seus papers originals es van cremar, ella sap que va 
néixer l’octubre i no el juny.

El 2015 (70è aniversari de l’alliberament del camp) volem celebrar el centenari amb tu!!!!

del 10 al 30 d’octubre FemArt: Cos Desobedient
Publicat el 7 oct 2014 per web.

Ja podeu consultar el Programa de la Mostra 2014, FemArt 20a edició de la Mostra Art de Dones, 
del 10 al 30 d’octubre

Exposició FemArt: obres de 22 artistes (+)

del 10 al 30 d’octubre.Dll-Dv // H.: 16-20h

Aquest any Femart vol celebrar l’esdeveniment oferint una visita comentada a tots els grups de 
dones que ho desitgin. Les visites es faran a les tardes a partir de les 18h, els dimecres i divendres i 
mentre duri la Mostra.

Concertar dia i hora a: mostrafemart@gmail.com

Altres activitats que es desenvoluparan amb motiu de la Mostra, totes a 19h a Ca la Dona:

Divendres 10 d’octubre – INAUGURACIÓ.

Amb l’entrega del premi, d’una exposició individual, a l’artista guanyadora.

Dijous 16 d’octubre – CINEPIONERES, seminari a càrrec de la periodista, escriptora i cineasta 
italiana Nadia Pizzuti.

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/DPremsaFemart2014.pdf
http://www.caladona.org/2014/10/femart2014/


“La presència de les dones al cinema, des de la direcció fins a la interpretació i del guió al muntatge
va ser massiva i molt significativa a Europa i als Estats Units fins a l’any 1930…”

Dimarts 21 d’octubre – PÚBLICA DESOBEDIÈNCIA, conferència a càrrec de la reconeguda 
artista i professora d’art Nora Ancarola.

“Els grecs tenien el concepte Keres com a fusió entre vellesa i mort, entre malaltia i mort. Des de 
temps immemorials fins a l’actualitat, la cura dels malats o dels ancians ha estat una tasca femenina,
però curiosament no hi ha cap divinitat que representi aquesta situació…”

Dijous 30 d’octubre – CLOENDA amb la performance de l’artista Belén Agurto.

Dossier Premsa Femart 2014 en pdf

Ca la Dona. C/Ripoll, 25/ 08002 Barcelona – Telèfon 934 127 161 – femart@caladona.org – 
femartmostra.blogspot.com.es – www.caladona.org

FemArt: invitació als Grups
Publicat el 6 oct 2014 per web.

FEMART. CA LA DONA.INVITACIÓ ESPECIAL A GRUPS DE DONES

Benvolgudes dones: Aquest any, a l’octubre, realitzem la 20ena edició de la Mostra de FEMART de
Ca la Dona i ho volem celebrar amb totes vosaltres que heu sostingut el feminisme real a Catalunya.

Cada any, al llarg d’aquests darrers 20 anys, hem promogut la reflexió i la crítica feminista també a 
través d’una mostra d’art que volia implicar i a la vegada potenciar a diferents artistes en torn a una 
temàtica que el col·lectiu de Ca la Dona considerava d’important actualitat pel feminisme.

Aquest any la temàtica de la mostra ha sigut  COS DESOBEDIENT.

Òbviament el nostre cos ens relaciona amb totes les dones del món, més de mitja humanitat, però 
també, i a partir de la desobediència als models que el patriarcat ha dibuixat del nostre cos, front als 
quals les feministes mostrem resistència, ens relacionem positivament amb tots aquells cossos que 
també rebutgen els models imposats i la domesticació.

Cos i desobediència són elements primordials d’una gran majoria de gent que es rebel·la  contra un 
sistema que persisteix en la discriminació jerarquitzada de la població mundial.Aquesta és la 
reflexió visual i plàstica que hem proposat a les artistes aquest any. I aquesta és la proposta que us 
fem a vosaltres:

AL LLARG DEL MES D’OCTUBRE, MENTRE DURI LA MOSTRA DE FEMART, US 

http://www.caladona.org/2014/10/femart-invitacio-als-grups/
http://www.caladona.org/
http://femartmostra.blogspot.com.es/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/DPremsaFemart2014.pdf
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/10/femart20.jpg


CONVIDEM A VISITAR L’EXPOSICIÓ AMB EL VOSTRE  GRUP I PER TAL DE SER  
ATESES PER ALGUNA DE NOSALTRES , PER GUIAR-VOS I/O INTENTAR RESOLDRE 
QÜESTIONS, US PROPOSEM QUE FEU CALENDARI I CONCERTEU LA VOSTRA VISITA, 
SI POT SER A LES TARDES I ELS DIMECRES I/O ELS DIVENDRES.

Ens encantarà que vingueu a veure l’exposició!

A continuació us enviem el programa i la informació de continguts

Per concertar hora i dia contacteu amb mostrafemart@gmail.com

Programa:

Divendres, dia 10 d’octubre. INAUGURACIÓ a les 7h a Cala Dona (acte mixt)

Dijous, dia 16 d’octubre, a les 7h de la tarda: CINEPIONERES, seminari a càrrec de la 
periodista, escriptora i cineasta italiana Nadia Pizzuti, a Ca la Dona

Dimarts, dia 21 d’octubre, a les 7h de la tarda  ÚBLICA DESOBEDIÈNCIA, conferència a 
càrreg de la reconeguda artista i professora d’art Nora Ancarola, a Ca la Dona.

Dijous, dia 30 d’octubre a les 7h de la tarda: CLOENDA(acte mixt)

Blog FemArt

https://www.facebook.com/femartmostra

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/
https://www.facebook.com/femartmostra
http://femartmostra.blogspot.com.es/


Urgent: 30S a 19h a Pl.Sant Jaume bloc feminista cantonada 
c/Ciutat
Publicat el 30 set 2014 per web.

El TC ha decidit sobre la convocatòria del 9N i avui hi ha convocatòria per sortir al carrer a les 19h 
a davants els ajuntament dels pobles i ciutats del país

Grups de dones de Ca la Dona, Feministes pel dret a decidir…i Gatamaula,  ens convoquen a totes 
les caladones a sortir al carrer i omplir Plaça Sant Jaume a les 19h. El punt de trobada bloc 
feminista cantonada c/Ciutat. Som dones lliures i decidides a votar per la llibertat dels Països 
Catalans.

http://www.caladona.org/2014/09/30splsantjaume19h/
http://www.caladona.org/2014/09/30splsantjaume19h/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/Web_Trip_dones_25anys.pdf
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/Web_Trip_dones_25anys.pdf


Crònica Lleure Feminista: Exposició Lluïsa Vidal al MMCAT
Publicat el 26 set 2014 per web.

El grup d’una vintena de  dones que ens vam trobar  per anar 
juntes a conèixer na Mª Lluïsa Vidal i Puig vam passar una estona llarga i agradable al MMCAT 
( Museu Modernista de Catalunya) de Barcelona.

L’Esther Sàez i Sagarra ens va fer una introducció per a situar-nos en el contorn social i artístic de 
la Mª Lluïsa i després ja vam entrar a la pròpia exposició  (no gaire extensa i en un lloc tirant a 
petit).

Per aquelles casualitats de la vida, vam coincidir amb la Comissària de l’exposició, na Consol 
Oltra i Esteve. Vam xerrar amb ella i li vam parlar de CalaDona….

Tot plegat, unes hores durant les quals vam descobrir una d’aquestes dones silenciades malgrat la 
importància i la vàlua que tenen.

Gràcies a totes!

Fins a la propera sortida de Lleure Feminista!!

http://www.caladona.org/2014/09/cronicalleurefeminista/


Les que us heu perdut la sortida, podeu anar a veure l’exposició fins el 5 d’octubre!

Fotografies de la sortida de Ca la Dona al MMC. Fotògrafes: Lia_plou, Mont Bòria, Montse OV, 
Montse Roset – 23/09/ 2014 l’àlbum fotos!

Canvi data assemblea prevista pel 4/10
Publicat el 21 set 2014 per Cld_info.

Benvolgudes, la convocatòria d’assemblea sòcies Ca la Dona prevista pel 4/10 s’aplaça, fins 
dissabte 25 d’octubre! Al llarg dels propers dies confirmarem el 25/10, cal bellugar una activitat 
prevista.

Com dèiem al juliol…hi ha moviments a la casa, 

aviat comencen les obres de les plantes que manca acabar a l’edifici, 

la comissió de l’espai d’acollida està fent feina, 

altes comissions potser també tenen informacions…

Esteu atentes a les informacions per reservar-vos el matí d’assemblea…moltes gràcies!

Manifest 28S2014 Dia Internacional per la Despenalització de 
l’avortament
Publicat el 21 set 2014 per web.

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

AQUEST 28 DE SETEMBRE TOTES I TOTS, DEFENSEM ELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS I LA

DESPENALITZACIÓ DE L’AVORTAMENT! (manifest en pdf)

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/2014-28S-Manifest1.pdf
http://www.caladona.org/2014/09/manifest-28s2014-dia-internacional-per-la-despenalitzacio-de-lavortament/
http://www.caladona.org/2014/09/manifest-28s2014-dia-internacional-per-la-despenalitzacio-de-lavortament/
http://www.caladona.org/2014/09/assemblea-de-ca-la-dona/
https://www.flickr.com/photos/caladona_fotos/sets/72157647981950016/
http://www.mmcat.cat/blog/exposicio-temporal-amb-ulls-de-dona-lluisa-vidal-la-pintora-modernista/
https://www.flickr.com/photos/caladona_fotos/sets/72157647981950016/
https://www.flickr.com/photos/caladona_fotos/sets/72157647981950016/


Avui, com ahir, ens manifestem tot afirmant que nosaltres decidim sobre la nostra sexualitat, la 
nostra reproducció i el nostre cos.

Cada 28 de setembre alcem les veus arreu del món pels drets sexuals i reproductius, posant en el 
centre el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i a fer-ho de forma lliure i segura, i per tant, 
exigint la DESPENALITZACIÓ total de l’avortament, d’accés a la xarxa pública i voluntari.Avui, 
com ahir, donem resposta a l’ofensiva retrògrada, masclista i patriarcal, d’abast internacional, sobre 
la vida i els cossos de les dones. Refermem la nostra força, reivindiquem la nostra lluita!

Recordem, avui i aquí, que milers de dones moren al món, 47.000 l’any segons l’OMS, per 
avortaments clandestins, que encara moltes dones són empresonades per decidir avortar, que a 
l’Estat Espanyol es nega l’atenció sanitària a dones embarassades “sense papers”. Milers de dones 
avortem cada any, dins i fora de la legalitat!

L’amenaça del Govern del PP, liderada per Gallardón, encara no s’ha esvaït. Els atacs masclistes del
govern i del PP s’expressen en múltiples manifestacions i accions contra les dones. La lluita 
feminista no desistirà, no defallirà fins garantir els drets i llibertats de les dones, mantenint la 
pressió i mobilització feminista i social, com hem fet fins ara. Perquè no acceptarem cap ingerència 
(ni de l’estat, ni de l’església, ni de cap tribunal), ni cap pas enrere. Perquè la lluita continua. 
Exigim al govern del PP que retiri per sempre més el seu projecte de llei de l’avortament.

Recordem al govern de la Generalitat que les dones volem decidir sobre tot, i, evidentment, també 
sobre el nostre cos, sexualitat i maternitat, i que les lleis i xarxes públiques ho han de garantir. 
Exigim al Govern de Catalunya i al Parlament de Catalunya que desenvolupi i concreti la resolució 
de disposar d’una llei catalana que garanteixi els drets sexuals per a tota la població, i l’avortament 
lliure i gratuït per a les dones a Catalunya.

Recordem també que l’actual llei, vigent des de 2010, de Drets Sexuals i Reproductius i de la 
Interrupció Voluntària de l’Embaràs va suposar un avenç important respecte a la situació prèvia, 
però continuem exigint i denunciant els incompliments de les institucions públiques sobre els 
nostres drets reconeguts.

No ens cansem de cridar-ho:

- Educació afectiva i sexual a tots els nivells escolars

- Mètodes anticonceptius gratuïts a l’abast de tothom

- Salut sexual plaent per una vida plena

- Avortament gratuït i garantit per la xarxa pública

Avui, defensem la lluita que any rere any han dut a terme les nostres avantpassades, defensem el 
camí cap a la despenalització total de l’avortament: les dones sabem quan, com i perquè avortem. 
No necessitem terminis, supòsits ni tuteles, sinó suport i acompanyament! Les dones decidim, la 
societat recolza, l’estat garanteix. No tolerarem cap retrocés en el reconeixement de 
l’autodeterminació sobre els nostres cossos.

No oblidem, tampoc, el suport a les companyes feministes de la Plataforma Vallès per un 
Avortament Lliure i Gratuït; les encausades per l’acció a l’església de Sant Miquel de Palma; les 
encausades per l’acció a l’església de Sant Pere a Banyoles; les dones de Guerrilla Abortista 



multades a Madrid i les de l’Asamblea de Mujeres Diversas a Sevilla, així com d’altres companyes 
amb processos judicials oberts arran de les seves accions en defensa del dret a decidir sobre el propi
cos, i n’exigim la seva absolució.

AQUEST 28 DE SETEMBRE TOTES I TOTS A LES 12:30H, A PLAÇA CATALUNYA 
(BARCELONA).

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

Adhesions Manifest Vaga de totes
Publicat el 21 set 2014 per web.

Ja podeu adherir-vos al manifest de #VagaDeTotes (a títol individual o com a col·lectiu) i fer-ne 
difusió!!!

http://www.caladona.org/2014/09/vaga-de-totes-2/
https://www.facebook.com/dretalpropicos
https://ca-es.facebook.com/events/344920532342753/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/cartel28s2014.jpg


http://vagadetotes.herokuapp.com/

#22O JORNADA DE LLUITA CAP A LA #VAGADETOTES: TOTES AL CARRER!!!

e-mail: vagadetotes@gmail.com

twiter: @vagadetotes

facebook: www.facebook.com/vaga.detotes

Seleccionades FEMART 2014: Cos Desobedient
Publicat el 20 set 2014 per web.

Ens complau comunicar-vos que un cop finalitzada la valoració de les 
propostes presentades a la convocatòria FEMART 2014: Cos Desobedient, el jurat ha decidit 
seleccionar un total de 18 propostes + 3 pendents de resolució.

Els criteris de selecció que han servit per a definir aquesta mostra han sigut: qualitat artística, 
adequació amb el tema i filosofía de la mostra, innovació i agitació social.

Monica Porta Domínguez

Anna Fando

Núria Villanueva Pérez

Natacha Mazzitelli

Francesca Poza Cruz

SLEGNA – ÁNGEL FOLGUERA UTGES

Elisa García

CollCynthia Fusillo

Gloria Lapeña Gallego

Bárbara Alegre

Marina Baena

Lidia Tamboleo

Pat Riska – Patricia Bobillo Rodríguez

Tana E. Ruiz – Mª Francisca

http://www.caladona.org/2014/09/seleccionades-femart-2014/
http://www.facebook.com/vaga.detotes
mailto:vagadetotes@gmail.com
http://vagadetotes.herokuapp.com/


Espinosa Ruiz

Laia Mercader Carbonell

Equip Peliagudes

Maria Romero García

Maite Serna Mata-Wurskia Valverde de Don Lebun

* Pendents de resolució:

Encarna Martinez

Belén Agurto

Maite Travé 

Jurat:

Dolores Pulido -activista cultural feminista-, Teresa Sanz -activista cultural feminista-, Nuria Rius 
Vernet -professora de l’art, comissària i investigadora-, Laia Llach -il·lustradora, coordinadora 
cultural-, Karol Bergeret -artista, coordinadora cultural-

http://femartmostra.blogspot.com.es/

Una trista notícia: Montserrat Abelló ens ha deixat
Publicat el 9 set 2014 per web.

Una trista notícia. Ens acaba de deixar Montserrat Abelló i Soler, com sempre, tranquil·la i segura 
(9 de setembre de 2014).

Estem desconsolades

Cadascú ha de tenir

la seva cambra.

I un pati blau 

on passejar els seus dubtes.

http://www.caladona.org/2014/09/montserrat-abello-ens-ha-deixat/
http://femartmostra.blogspot.com.es/


Més enllà del sol

vindrà el desig

i la recança

de la primera paraula.

I el somriure

que s’ha perdut

i ja no es recupera.

Suau serà, però

l’ombra de la tarda,

darrera els núvols,

allargada, com un lliri.

Montserrat Abelló

Ens acompanyarà sempre el record d’aquesta gran poeta i excel·lent traductora…i amiga feminista 

Les teves paraules 

Llegides a poc a poc 

Assaboreixo l’instant 

Precís 

Que em deixarà 

Un regust tant dolç 

Com la teva mirada.

Vicky . Ca la Dona.

Comiat. Divendres 12 de setembre al Tanatori de Les Corts, Barcelona, 16h. Dissabte 13 de
setembre, cerimònia de comiat, 13h.

Montserrat Abelló i Soler (Tarragona, 1 de febrer de 1918 – 9 de setembre de 2014) és una poeta i 
traductora catalana. Ha publicat els llibres de poesia Vida diària (1963), Foc a les mans (1990), 
Dins l’esfera del temps (1998) o Memòria de tu i de mi (2006) i ha traduït poetes anglosaxones 
com Sylvia Plath.[1] Ha obtingut alguns guardons com el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i
el Premi Nacional de Cultura. Més informació: escriptors.cat i Els seus poemes

http://www.pencatala.cat/documents/abello.pdf
http://www.escriptors.cat/autors/abellom/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montserrat_Abell%C3%B3_i_Soler#cite_note-gencat-1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montserrat_Abell%C3%B3_i_Soler


63 artistes que presenten les seves propostes
Publicat el 5 set 2014 per web.

Notícies de l’equip de la Mostra d’art de Dones:

Comuniquem que la convocatòria Femart 2014, amb el lema Cos Desobedient, s’ha tancat amb 63 
artistes d’arreu…. Méxic, Portugal, Reus, València….i més!

A mitjans de setembre el jurat triarà les selenccionades per a la mostra d’enguany que tindrà lloc 
entre el 10 i el 30 d’octubre.

blog Femart: http://femartmostra.blogspot.com.es/

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/

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/
http://femartmostra.blogspot.com.es/
http://www.caladona.org/2014/09/63-artistes-que-presenten-les-seves-propostes/
https://www.flickr.com/photos/caladona_fotos/sets/72157645340526909/


Vacances a la secretaria… però no a la Casa!
Publicat el 28 jul 2014 per Cld_info.

El mes d’agost, la secretaria fa vacances

Del 28 al 31 de juliol i de l’1 al 7 de setembre serem aquí però no farem atenció telefònica.

L’horari que posem aquí és el de la secretaria, però no el de la casa ni els grups o les activitats. 
Estem en #AlertaFeminista permanent!

Bon i feminista agost per a tot*s!!

Convocatòria de feina :: Tamaia, Viure sense violència
Publicat el 24 jul 2014 per Cld_info.

AUXILIAR DE L’ÀREA DE PREVENCIÓ I FORMACIÓ

TAMAIA és una entitat que porta més de 20 anys treballant per eradicar la violència masclista a 
través de la atenció a dones, la formació i recerca i tasques de prevenció.

Busquem una persona per a fer suport al projecte de l’entitat, especialment en el treball de 
prevenció amb joves i l’àrea formativa, entre d’altres.

Requisits: 

• Formació psicosocial i educativa. 

• Perspectiva de gènere. 

• Amplia formació en violència masclista. 

• Experiència en el treball amb joves. 

• Maneig d’eines informàtiques  i de creació de materials audiovisuals i gràfics. 

• Bon nivell d’anglès. 

• Habilitats socials i comunicatives. 

• Persona autònoma, amb iniciativa, creativitat, responsable i organitzada, resolutiva i amb 

habilitats de treball en un equip interdisciplinar. 

Es valorarà: 

• L’experiència en l’atenció a dones. 

http://www.caladona.org/2014/07/convocatoria-de-feina-tamaia-viure-sense-violencia/
http://www.caladona.org/2014/07/vacances-a-la-secretaria-pero-no-a-la-casa/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/07/IaiaLlegintaCarro.jpg


• Treball amb perspectiva intercultural i LGTBI. 

• Coneixement del treball amb organitzacions de dones, xarxes i cooperatives. 

Funcions a desenvolupar: 

• Tallers de prevenció amb joves i infants. 

• Participació en l’àrea de formació de l’entitat. 

• Tasques de suport a la entitat. 

• Creació de materials audiovisuals i gràfics. 

S’ofereix: 

• Contracte de 6 mesos, de 18-20 hores setmanals. 

• Incorporació l’ 1 d’Octubre de 2014. 

Envieu currículum a comunicacio@tamaia.org fins dijous 31 de Juliol. Es contestarà a principis de 
Setembre amb la idea de poder començar amb les entrevistes de selecció a partir de la segona 
quinzena de Setembre.

Adéu… i a reveure
Publicat el 20 jul 2014 per Cld_info.

Estimades sòcies i amigues de Ca la Dona,

L’experiència vital d’anys treballant com a coordinadora a Ca la Dona és una joia plena 
d’aprenentatges continus i de la riquesa de la relació amb tantes dones, xarxes i grups.  Però com 
totes les experiències, treballar a Ca la Dona forma part de cicles vitals que en algun moment 
s’acaben… i ja fa un temps que el meu cicle estava cloent-se i no s’acabava de cloure (que si les 
obres, que si la Campanya, que si això o allò, mai era el moment).

Però ara si. Ara ja. Ja està. No m’acomiado, perquè em trobareu per la casa com a activista, i també 
acabant el seguiment de les obres de l’edifici. Però si que m’acomiado com a 
BetlemLaSecredeCalaDona.

Per això, amb aquest correu-e, us vull donar les gràcies a totes vosaltres per tot el que hem 
compartit, ja sigui en presència o virtualment (moltes viviu lluny de Barcelona, però també hi sou, 
també feu Ca la Dona). Agraïment profund per tot allò plaent, i també pels moments difícils que 
tantes coses m’han ensenyat.

Un agraïment enorme també a totes les dones que passen per aquesta casa i aboquen aquí el seu 
saber i els seus problemes, ja sigui en la cerca de recursos per a una situació personal difícil, 
submergida en les violències que exerceix el patriarcat sobre nosaltres, o en la cerca de sortides 
col·lectives. Al final, tot és el mateix. El contacte amb tantes realitats diferents és quelcom que se’t 
queda inscrit en allò més profund del cos i que t’ajuda, un altre cop, en la construcció de sortides.

Segur que ens retrobarem per Ca la Dona, però si voleu, també em trobareu a betlemcb@gmail.com
(i d’aquí unes setmanes a www.caials.net)

Juntes hem fet molt, i ho continuarem fent.

http://www.caials.net/
mailto:betlemcb@gmail.com
http://www.caladona.org/2014/07/adeu-i-a-reveure/


#JuntesPodem, ja sabeu.

Una abraçada plena de sororitat feminista i… a reveure!

Betlem

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.

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.

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


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 :: 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

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/grups/?page_id=24


COS DESOBEDIENT :: bases FemArt 2014
Publicat el 30 jun 2014 per Cld_info.

Seguim en moviment davant la contrareforma de l’avortament
Publicat el 25 jun 2014 per Cld_info.

#alertafeminista   #VdeVagina

Davant l’ofensiva institucional engegada pel Govern espanyol per aprovar la contrarreforma de la
llei d’avortament impulsada pel Ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, la  Campanya pel
Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït vol manifestar el següent:

Tot i que  el Consell General del Poder Judicial, el Consell Fiscal i el Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat  han donat el vist i plau a l’avantprojecte de llei de Gallardon, recordem que la
contrarreforma encara no està aprovada i la llei del 2010 es manté vigent. Es preveu que el
Ministre presenti la seva proposta molt aviat al Consell de Ministres que es reuneix els divendres, el
que  suposaria  l’inici  de  la  tramitació  parlamentària.  La  llei  passaria  al  Senat  i  aquest  l’hauria
d’aprovar perquè passi el Congrés dels Diputats, el darrer tràmit per la seva aprovació.

Si finalment el Congrés dels Diputats aprova la contrarreforma de l’avortament, convoquem a
totes les persones, col·lectius i organitzacions solidàries amb el dret a decidir de les dones sobre el
seu propi  cos d’arreu del  territori  català  i  més enllà  a   concentrar-se davant la  Delegació de
Govern o seu del PP de la seva ciutat o poble a les 19h d’aquell mateix dia per mostrar el
nostre rebuig a una llei que atenta contra els drets sexuals i reproductius de les dones i la salut
pública. I estiguem atentes a les convocatòries que hi haurà aquells dies!

El proper dia 5 de juliol, us convidem a sumar-vos a l’acció descentralitzada #VdeVagina per
defensar que nosaltres decidim. Si el vostre col·lectiu o organització vol sumar-se i encara no
heu rebut la informació, podeu contactar-nos a dretalpropicos@gmail.com.  Estigueu atentes i
atents…

A més, la Campanya us convida a sumar-vos a l’acte de presentació del documental sobre el Tren
de la Llibertat, mobilització de l’1 de febrer passat a Madrid en defensa de la Llei de Salut Sexual i
Reproductiva de 2010, que organitza la Plataforma Nosaltres Decidim el proper 10 de juliol al

mailto:dretalpropicos@gmail.com
http://www.caladona.org/2014/06/13923/
http://www.caladona.org/2014/06/cos-desobedient-bases-femart-2014/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2009/12/basesFemart2014-1a.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2009/12/basesFemart2014-1b.jpg


Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a les 19h.

Ens trobarem també als  carrers  per  continuar  refermant  el  28 de setembre com el  nostre  Dia
Internacional per la Despenalització de l’Avortament.  Aquell  dia,  arreu del món, caminarem
plegades pel tornar a dir que les dones decidim, la societat recolza, i l’Estat garanteix.

——————————————————-

La Campanya va ser creada el 2008 davant l’ofensiva contra les clíniques d’avortament i defensa
les reivindicacions històriques del moviment feminista pel que fa al dret al propi cos:  educació
sexual  i  afectiva  en  tot  el  currículum  escolar,  anticonceptius  segurs,  eficaços,  gratuïts  i
accessibles i avortament lliure i gratuït com a prestació sanitària normalitzada a la sanitat
pública

#VdeVagina, #VdeVulva, #VdeVioleta, #VdeVictòria

Ni el Govern espanyol ni Gallardon ens negaran la decissió!

Nosaltres parim, nosaltres decidim!

Davant la ofensiva misógina i fonamentalista, desobediencia feminista!

Ana María Matute Ausejo, la lectora que escriu
Publicat el 22 jun 2014 per web.

Totes hem conegut la mort d’Ana Maria Matute, als 88 anys. 
Destaquem la seva obra Primera memoria que va guanyar el premi Nadal 1959… el primer el del 
1944 l’havia guanyat la Carmen Laforet.

La xarxa s’ha omplert de referències a la gran escriptora barcelonina. Aquí recollim alguns enllaços 
per aproximar-nos a la magnífica novel·lista:

La col·lecció de fotografies de l’El País: Ana María Matute, en imatges 
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/25/album/1403686123_401637.html

la Llista de reproducció de 17 vídeos amb Ana Maria Matute a escritoras.com 
http://escritoras.com/escritoras/Ana-Maria-Matute

El recull de Frases destacades d’Ana Matute segons la revista Muy interesante:

“La palabra es lo más bello que se ha creado, es lo más importante de todo lo que 
tenemos los seres humanos. La palabra es lo que nos salva”.

“Si no hubiese podido participar del mundo de los cuentos y si no hubiese podido 

http://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/10-frases-celebres-de-ana-maria-matute-911403696810?utm_source=twitter&utm_medium=socialoomph&utm_campaign=muy-interesante-twitter513234664322222
http://escritoras.com/escritoras/Ana-Maria-Matute
http://escritoras.com/escritoras/Ana-Maria-Matute
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/25/album/1403686123_401637.html
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ana_Mar%C3%ADa_Matute_Ausejo
http://www.caladona.org/2014/06/ana-maria-matute-ausejo/


inventarme mis propios mundos, me habría muerto”.

“Me gustaría ser recordada como una mujer que amó mucho la vida”.

“Yo no escribo para ganar dinero, pero si escribo y tengo que comer, es mejor si me 
pagan”.

“El dolor es más llamativo que la felicidad”.

“La Biblia es el mejor libro de aventuras que se ha hecho jamás”.

“Hablar de lo que uno está escribiendo es como destapar un frasco de un perfume 
precioso: el aroma se evapora. Hay que mantenerlo cerrado y escribir, es lo mejor”.

“Lo peor en este mundo es sobrevivir”.

“Nunca doy consejos porque no me siento poseedora de la verdad”.

“Escribir es siempre protestar, aunque sea de uno mismo”.

Enllaç a la seva entrada a la Viquipèdia: http://ca.wikipedia.org/wiki/Ana_Mar
%C3%ADa_Matute_Ausejo

#EFE2014: La presentació dels EIXOS en directe amb 
Bambuser
Publicat el 13 jun 2014 per web.

I EFE 2014…a BAMBUSER:https://bambuser.com/channel/escolafeminista

DIVENDRES 13 DE JUNY A LES 16:30H PRESENTCIÓ EIX 1 (LINK AL DOSSIER EFE2014)

EN DIRECTE L’EFE 2014 DES DEL BAMBUSER ESCOLA FEMINISTA ESTIU:Your 
browser does not support iframes.

17|06:: Assemblea Ordinària 2014
Publicat el 4 jun 2014 per Cld_info.

Benvolgudes sòcies,

Ha arribat el moment de l’assemblea ordinària de Ca la Dona. Com sempre, us emplacem a venir i 
compartir plegades aquesta trobada.

Enguany, a més de fer la presentació de l’estat de comptes de Ca la Dona i repassar el projecte 
polític, volem donar espai per a continuar compartint els treballs encetats a les anteriors assemblees,

http://www.caladona.org/2014/06/1706-assemblea-ordinaria-2014/
http://www.xarxafeminista.org/wp-content/uploads/2014/05/Dossier_EFE_2014_pdf.pdf
https://bambuser.com/channel/escolafeminista
http://www.caladona.org/2014/06/efe2014-a-bambuser/
http://www.caladona.org/2014/06/efe2014-a-bambuser/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ana_Mar%C3%ADa_Matute_Ausejo
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ana_Mar%C3%ADa_Matute_Ausejo
https://bambuser.com/channel/escolafeminista


en les què un seguit de dones organitzades en comissions han avançat en propostes per al 
finançament, les activitats, la participació, la casa o la comunicació de Cld.

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

Dimarts 17 de juny de 2014 CONVOCATÒRIA d’assemblea ordinària

Balanç i Perspectives
Aquí, convocatòria en pdf

a les 18:30h, convocatòria per a les sòcies noves, i per totes aquelles que vulgueu petar la xerrada 
abans de l’assemblea

a les 19:00 h (puntualment) i fins les 21:00 h, assemblea.

Proposta de temes:

• Balanç econòmic i de l’activitat. On estem en aquests moments i com ens sostenim 

econòmicament i sobretot políticament. 
• I en relació a aquest punt, compartim la feina dels Grups de Treball finances, activitats i 

projectes, la casa, participació i comunicació. 
• Diversos. 

El balanç, pressupost i la memòria i projectes d’activitat estan a www.caladona.org/documents-
textos/memories-i-informacions-sobre-cld/ 

Hi haurà mainadera a l’espai infantil, sempre que ho demaneu abans a la secretaria.

Si no pots venir a l’assemblea, pots fer arribar les teves propostes, valoracions, idees, o etc. a través 
d’una altra sòcia, d’una dona de la Comi de Ca la dona o bé a la secretaria i a info@caladona.org.

[oferta de feina] TÈCNICA DE PROJECTES DE CA LA 
DONA
Publicat el 1 jun 2014 per Cld_info.

“Benvolguda,

Hem rebut més de 200 currículums per al lloc de treball de Tècnica de projectes de Ca la Dona. 
Entre ells, el teu.

Volem agrair-te la participació. Darrere de cada un d’aquests 200 currículums hi ha una història de 
vida valuosa.

Hem rebut currículums amb unes experiències laborals impressionants, currículums de dones que 
s’inicien en el món laboral amb unes ganes enormes, d’altres que busquen canviar l’orientació 
professional, o que estan a l’atur, o que busquen un creixement professional. Hem rebut cartes de 
presentació ingenioses, d’altres d’emocionants… i fins i tot un conte, una foto de la república 
feminista i un vídeo.

La tria de les 11 dones que finalment han passat al procés pràctic ha estat difícil i complicada, més 

http://www.caladona.org/2014/06/oferta-de-feina-tecnica-de-projectes-de-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/2014/06/oferta-de-feina-tecnica-de-projectes-de-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/documents-textos/memories-i-informacions-sobre-cld/
http://www.caladona.org/documents-textos/memories-i-informacions-sobre-cld/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/06/140617_Assemblea.pdf


encara considerant que som una associació amb pocs recursos i que l’hem feta entre voluntàries.

Per a la resta de dones, recordar que per a la selecció hem tingut en compte la carta i l’adequació als
requisits que plantejàvem (nivell de català, participació en el moviment associatiu, sabers i 
pràctiques feministes, experiència laboral relacionada, etc.). També el fet de lliurar el currículum i 
la carta dins del termini establert.

I sobretot dir-te que Ca la Dona és un espai de dones i per a dones, obert a totes les que hi vulgueu 
participar. Per tant, malgrat no hagis estat seleccionada, la casa resta oberta per a tu i ens agradarà 
retrobar-te.

Et desitgem molta sort en la teva cerca d�una feina.

Comissió Ca la Dona”

RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS TANCADA! 

La plaça que s’ofereix cobreix un període de transició entre l’organització actual de l’associació i la 
finalització de les obres de l’edifici, que ens permetran ampliar el projecte. A www.caladona.org 
podreu trobar informació general sobre Ca la Dona i aquí i aquí algunes informacions sobre el 
funcionament de l’organització.

REQUISITS (es descartaran aquelles candidatures que no els compleixin)

• Nivell alt de redacció i comunicació en català i castellà. 

• Domini fluid d’eines informàtiques (com a mínim processadors de textos, fulls de càlcul, 

bases de dades, navegadors d’internet, gestors de correu electrònic, gestors de contingut 
web, etc.). 

• Maneig de xarxes socials. 

• Coneixements de comptabilitat. 

• Experiència en gestió associativa: gestió de subvencions, elaboració de pressupostos, 

balanços, projectes i memòries, gestió de sòcies, etc. 
• Participació a moviments socials. Ser feminista i conèixer pràctiques i sabers feministes. 

• Experiència en feines multitasca. 

ES VALORARÀ

• Coneixements d’anglès a nivell conversa. Coneixement d’altres idiomes. 

• Excel·lent habilitats d’organització i gestió. 

• Persona proactiva i resolutiva, amb habilitats socials i de treball en equip. 

• Que tingui sentit comú i criteri per a decidir i actuar. 

• Que sigui empàtica, mediadora i acollidora, ja què l’atenció a dones i grups i les relacions i  

negociacions amb institucions, dones i col·lectius són una de les tasques fonamentals del lloc
de feina. 

• Capacitat manifesta de comunicació (escrita i oral). 

• Polivalència. 

• Qualsevol altre coneixement adequat pel lloc de treball i les tasques que es desenvolupen des

de la secretaria de Ca la Dona 

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2009/12/CriterisGrups2012.pdf
http://www.caladona.org/documents-textos/memories-i-informacions-sobre-cld/


FUNCIONS

• Tasques de gestió de l’entitat. 

• Gestió, planificació i implementació de projectes. 

• Cura de l’espai 

• Cura de les relacions amb/entre les sòcies, grups, moviments socials i institucions. 

• Atenció a dones 

• Tenir cura de la comunicació de l’entitat. 

POSICIÓ EN L’ORGANITZACIÓ

• Les seves tasques es desenvoluparan en coordinació amb la Comissió de Ca la Dona, els 

Grups de Treball dels diferents projectes, així com les activistes de la secretaria. 
• Decidirà autònomament i de forma responsable sobre els processos, mètodes i resultats dels 

objectius i funcions assignats, seguint els criteris, metodologies i formes de fer i funcionar 
de Ca la Dona i tot allò que es pacti a les comissions i GT. 

OFERIM

• Contracte de setembre 2014 a febrer 2016. 

• Jornada: 38 hores setmanals, de dilluns a dijous, de 11h a 20h (amb una pausa d’1h) i 

divendres de 10 a 14h. Resta de la jornada flexible, amb còmput mensual, amb l’objectiu de 
respondre a les necessitats personals i a les demandes de Ca la Dona (com reunions i 
activitats que poden ser als vespres, o en cap de setmana). 

• Salari segons l’escala salarial de Ca la Dona, entorn els 20.000 € bruts anuals. 

El procés de selecció serà realitzat per dones de Ca la Dona, amb preselecció de currículums, prova
pràctica i entrevistes personals a les preseleccionades.

Si esteu interessades, feu arribar els CV, acompanyats d’una carta de motivació, a 
info@caladona.org fins el 6 de juny de 2014 a les 23:59.

Dolor als Balcans :: DxD amb Dones de Negre
Publicat el 29 mai 2014 per Cld_info.

Ens arriba des de Dones de Negre aquest article de la Jasmina, que volem compartir 
enviant tota la nostra solidaritat amb aquest pobles tan estimats, que ens donen exemples 
d’humanitat….enmig de la tragèdia

DOLOR ALS BALCANS
Jasmina Tesanovic –   26 de Maig de 2014

http://jasminatesanovic.wordpress.com/
http://www.caladona.org/2014/05/dolor-als-balcans-dxd-amb-dones-de-negre/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2013/10/DxD.jpg


El dolor mai s’atura als Balcans. És el tema favorit, la inspiració,  el lament poètic . És la història. 
Les recents inundacions que van negar la regió, les majors registrades en 120 anys, van mostrar com
sempre, com l’escala de la tragèdia humana es tradueix en solidaritat humana. Hi havia una 
ostentació d’humor negre irònic que no havia vist des dels bombardejos de l’OTAN sobre Sèrbia i 
Kosovo .

Els països dels Balcans són bel·licosos i rebels, però tendeixen a unir-se quan estan oprimits per un 
enemic comú, en aquest cas un fantàstic aiguat de l’Escalfament Global. Els soldats i les baionetes 
són inútils davant les inundacions, els dics deficients , l’absència d’un pla per fer front a la realitat 
de la crisi climàtica  Tot d’una, els vilatans balcànics es van oblidar de la seva religió, el seu origen 
ètnic, la seva orientació sexual i política .

Però no tots ells van oblidar, és clar. El dignatari de l’Església ortodoxa va culpar immediatament 
de les inundacions a la tolerància impia cap als gais. De fet , fins i tot els gais no van poder 
organitzar una protesta política a causa de les inundacions.

Ones fluvials de dos metres van arrasar pobles , deixant a les persones en dificultats a les teulades 
sense menjar, ni aigua, ni medicines, ni vaixells … Les escenes de desastres ben conegudes a tot el 
món, però no hi ha res tan real com un gran desastre al propi pati. Era com la desintegració de 
Iugoslàvia altra vegada, però al revés, ja que serbis, croats i bosnians, en contra de les seves pròpies 
intencions, es van trobar units en un bany de fang .

Estrelles mundials van reaccionar davant la tragèdia , des Novak Djokovic , l’estrella local del 
tennis, fins Billy Ido , Angelina Jolie, Paulo Coelho , etc … Actualment , només les estrelles poden 
cridar l’ atenció sobre qualsevol cosa que succeeix realment en el món, perquè la premsa mundial va
reaccionar ràpidament només quan les estrelles van deixar de parlar sobre els seus vestits i 
matrimonis i van esmentar l’enorme desastre. Llavors molts concerts / iniciatives humanitàries van 
enviar diners i paraules amables  Déu els beneeixi  aquest és el món que vam fer, les nostres 
estrelles porten les penes del món sobre les seves espatlles quan existeixen només per lluir-se.

Els polítics serbis eren la imatge del patetisme histèric, superant l’un a l’altre amb bastes 
conjectures i una evident falta d’informació precisa i d’organització institucional . Beneeixo a la 
gent comuna i la seva proverbial sentit comú. L’heroïna de les xarxes socials és una àvia sèrbia 
humil parlant amb franquesa sobre la seva supervivència . Sempre és el més modest qui mostra ser 
el que més aguanta a l’hora de les catàstrofes generals. No tenen res a perdre, especialment quan 
diuen la veritat .

A tot el món s’han organitzat accions humanitàries per ajudar les zones afectades amb 
subministraments de socors. La diàspora generalment es torna molt activa en aquells assumptes, a 
causa del sentiment de nostàlgia, de culpa, del que sigui . Com a membre jo mateixa de la diàspora 
actualment, he après a no parlar mai en nom d’aquells a què estàs ajudant . Que parlin ells: tu has 
d’escoltar. No importa on vas o on et trobes ara, la seva situació t’està esperant. L’escalfament 
global és del tot global, no respecta enlloc del món, ja no és anormal o inusual i pot colpejar dur 
sense previ avís. Prepara’t .

Després de tres dies d’impacte per la situació d’emergència, segueixen tres dies de dol. Les meves 
històries preferides bones i dolentes són aquestes dues. La positiva: els gitanos es van acostar al 
personal d’emergència i van dir: no tenim res, som gitanos, no tenim res a perdre però podem donar,



perquè les nostres dones poden alletar als nadons. Passat el primer moment de sorpresa , ¡ la seva 
oferta va ser acceptada !

La negativa: un eminent professor de Sèrbia va acusar EUA de guerra climàtica encoberta, 
mitjançant el projecte de la ciència militar HAARP per produir núvols artificials i inundacions per 
tal d’exterminar als serbis, que són, per descomptat, el poble elegit del món en aquesta fase de la 
història. Aquestes teories conspiratòries mai falten en els desastres naturals a tot el món . Aquestes 
faules serbis em resulten particularment entranyables, ja que vénen en el meu propi idioma 
d’ignorància i megalomania. La paranoia HAARP ve directament de les pretensions llegendàries de 
Nikola Tesla que ell podria utilitzar l’energia d’ona electromagnètica per destruir el món. Per 
descomptat, Tesla era un serbi (o un valaco  que és ben proper) i serveix com una mena de Moisès 
per a una devastació a escala bíblica d’aquest tipus.

Durant les guerres iugoslaves vaig veure i vaig sentir moltes d’aquestes teories de la conspiració, 
que van servir com un alleujament psíquic de les consciències culpables en tots els costats . Però 
sens dubte les bombes eren una acció militar real , difícil de confondre amb les forces del mal de la 
màgia negra. La ciència del clima és ben conscient de per què la gent es veu arrossegada pels 
aiguats d’aquests dies , però en la nostra negligència i ignorància humanes , a la gent dels Balcans 
ens agrada anomenar ciència a una mena de força corruptora al servei d’un sinistre Nou Ordre 
Mundial. En comptes de venjar nosaltres mateixos dels grans contaminadors que literalment 
destrossen la nostra terra, parlem de la ira de Déu en lloc dels gasos de diòxid de carboni. Vivim en 
un miasma d’ignorància del gruix dels núvols sobre els nostres caps. Que les mares gitanes i les 
àvies raonables trobin alguna manera de suportar les fallades terribles dels grans i poderosos ! 
Amén i Inshallah !

Dones x Dones donesxdones@gmail.com

Adhesions :: Vallès per l’avortament – No ens aturaran!
Publicat el 28 mai 2014 per Cld_info.

Suports i adhesions! a vallesperavortament@gmail.com

Arran  de  les  denúncies  presentades  pels  Mossos  d’Esquadra,  quatre  sabadellenques  han  rebut
citacions per un judici de faltes que es celebrarà el proper 4 de juny. Les joves estàn acusades, entre
d’altres, d’organitzar i coordinar la manifestació que es va fer el 8 de febrer a Sabadell convocada
per la plataforma Vallès per un Avortament Lliure i gratuït.

El passat 8 de febrer milers de persones es van mobilitzar a la ciutat de Sabadell en defensa d’un
avortament  lliure  i  gratuït  i  els  drets  de  les  dones  enfront  l’atac  que  suposa  la  nova  llei  de
l’avortament  proposada  pel  Govern  Espanyol.  Aquesta  convocatòria  es  feia  des  de  desenes  de
col·lectius feministes d’arreu de la comarca (Kol·lectiu de dones de Barberà, Hora Bruixa, Biterna,
Dones de Rubí, Justa Revolta i Casal de la Dona de Terrassa),  entre d’altres col·lectius com el
Moviment  Popular  de  Sabadell,  Arran,  l’Assemblea  de  Joves  de  Santa  Perpètua,  la  PAHC, els
sindicats  COS, CGT i  CNT, i  partits  polítics  com les  Candidatures  Alternatives  del  Vallès,  les
Candidatures d’Unitat Popular d’arreu de la comarca, el PCPC. També convocaven la Plataforma
pel Dret al Propi Cos i la Plataforma pel Dret a l’Avortament de Terrassa (que inclou, entre d’altres
associacions, els partits ERC, EUiA, Iniciativa per Catalunya-Verds i PSC de Terrassa).

http://www.caladona.org/2014/05/adhesions-valles-per-lavortament-no-ens-aturaran/


Malgrat  l’èxit  de la  mobilització i  que aquesta  va transcórrer  amb tota normalitat,  en finalitzar
aquesta, desenes d’antiavalots dels Mossos d’Esquadra van identificar a una trentena de participants
a la manifestació actuant amb violència i intimidació (per més informació sobre aquests fets, us
adjuntem al final del text el comunicat en el que s’expliquen aquests fets). Arran d’aquest fets, des
de  la  Plataforma  Vallès  per  un  Avortament  Lliure  i  gratuït  es  van  demanar  explicacions  per
l’actuació dels Mossos d’Esquadra que mai han estat donades. El cas però, no ha acabat aquí, i
aprofitant  aquestes  identificacions  el  Mossos  d’Esquadra duran a judici,  el  proper  4 de juny,  a
quatre de les manifestants. Les encausades estan acusades per diverses faltes de desobediència i
deslluïment i dues denúncies per manifestació no comunicada correctament.

De nou doncs, els Mossos d’Esquadra actuen més enllà de la llei per reprimir qualsevol tipus de
protesta  social;  retenint  durant  una  hora  a  20  de  les  manifestants  que  van  participar  de  la
mobilització, denunciant-ne a dues com a organitzadores d’una manifestació, delicte que no existeix
dins el codi penal, i aprofitant la qualificació d’agents de la llei per denunciar-ne a una altra per
desobediència després de restar retinguda de forma il·legal durant una hora pels propis Mossos
d’Esquadra.

Per tots aquests fets demanem a l’Ajuntament de Sabadell un posicionament inequívoc en defensa
dels  drets  de  les  dones  i  en  defensa  del  dret  de  protesta  de  la  població  sabadellenca  i  de  la
comarca ,i per tant ,una condemna de l’actuació dels Mossos d’Esquadra i un suport a les persones
represaliades. Alhora, exigim que iniciïn els mecanismes necessaris perquè aquestes actuacions dels
Mossos d’Esquadra no es torni a repetir.

Per altra banda, emplacem a tota la població del Vallès a seguir-se mobilitzant per un avortament
lliure i gratuït alhora que a les mobilitzacions de suport que es facin cap a aquestes quatre persones,
com la concentració que es farà davant de jutjats de Sabadell el 4 de juny, durant el judici.

Avortament lliure i gratuït!

Absolució encausades!

Plataforma Vallès Per un Avortament Lliure i Gratuït i Alerta Solidària

6 de maig de 2014

—

Col·lectius adherits a aquest manifest:

Justa Revolta / Hora Bruixa / Arran Sabadell / Casal Independentista Can Capablanca / COS Vallès /
Esquerra Alternativa per Barberà / Kdb Kol·lectiu de dones de Barberà / Ateneu de Barberà /

Endavant Osan /  / PAHC Sabadell / Assemblea de Joves de Santa Perpètua de Mogoda / Arran Sant
Cugat / Gatamaula / La Ruda / CUP Santa  / Perpètua de Mogoda / Candidatures Alternatives del

Vallès / Mala Herba de Cerdanyola / 15M Santa Perpètua / Casal de Joves Obriu Pas – Barberà del
Vallès / Bruixetes Eixample  / Bruixes de Ripollet / Cop-Compromís per Ripollet / Alternativa

d’Esquerres per Badia / Ca la Dona / Campanya pel Dret a l’avortament lliure i gratuït / …

Per adherir-vos al manifest envieu un correu electrònic 

a: vallesperavortament@gmail.com



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: 

• 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! 

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/wp-content/pujats/2014/05/cartell_EFE14_baixaresol.jpg


Xarxa Feminista -xarxafem@xarxafeminista.org 

També ens trobaràs a @escolafeminista i al facebook

Mireia Gascón Bordoy :: Mai t’oblidarem
Publicat el 26 mai 2014 per Cld_info.

Feminista, lesbiana, radical, autònoma, alegre, potent… Una Atakà, companya de Ca la Dona, 
membre del Grup de Lesbianes Feministes, fundadora de MAMBO i participant en tantes d’altres 
mogudes.

Mireia Gascón Bordoy. 42 anys. Nascuda al País Valencià.

Ha mort el 22 de maig de 2014, víctima d’un càncer.

Mai t’oblidarem.

En el cel immens i amb les nostres llàgrimes buscarem sempre l’estel més brillant.

22|10 :: Vaga de Totes!
Publicat el 26 mai 2014 per Cld_info.

#22O Vaga de Totes. Les dones movem el món, ara l’aturarem! Totes a la vaga!

http://vagadetotes.wordpress.com/

#VagaDeTotes és una iniciativa sorgida des de diferents espais feministes i a la que s’hi estan 
sumant dones diverses, de totes les edats i amb bagatges activistes, laborals i personals diversos.

Mitjançant el procés assembleari obert iniciat fa uns mesos,que ha tingut lloc a diversos espais com 
places i mercats, s’ha decidit que el dia de la #VagaDeTotes sigui el 22 d’octubre, amb temps 
suficient per pensar com volem dur-la a terme, per adaptar-la a les realitats de cadascuna. 
Continuem organitzant assemblees quinzenals a Ca la Dona i d’altres a espais oberts per continuar 
definint les formes en què podem visibilitzar la nostra protesta, d’una forma que ens representi a 
totes. I tu, com faries vaga? Vine a pensar-la amb nosaltres!!

https://twitter.com/vagadetotes
http://vagadetotes.wordpress.com/
http://www.caladona.org/2014/05/2210-vaga-de-totes/
http://www.caladona.org/2014/05/mireia-gascon-bordoy-mai-toblidarem/
https://www.facebook.com/groups/377348968977201/?fref=ts
http://www.caladona.org/2014/05/mireia-gascon-bordoy-mai-toblidarem/estimadamireia/


Davant les diferents mesures i polítiques legals, socials i econòmiques que atempten de forma cada 
vegada més greu contra els nostres drets, la nostra dignitat i la nostra llibertat, les dones volem 
reapropiar-nos de la vaga com a eina de lluita, tot recuperant la tradició de les dones que han jugat 
papers claus en vagues i revoltes històriques. Què vol dir que ens volem reapropiar de la vaga 
com a eina combativa? Vol dir, en primer lloc, que el format de les vagues generals dels 
darrers anys no ens serveix, atès que es limita a interpel·lar a un treballador assalariat 
immers en el mercat laboral reconegut, tot excloent a moltes persones i a molts treballs.

Per això ens plantegem la necessitat de convocar una vaga que visibilitzi específicament les 
condicions de desigualtat en què ens trobem les dones, on les nostres demandes siguin 
protagonistes, una vaga en què puguem sumar-nos des de les nostres possibilitats i que reflecteixi 
les diferents realitats que ens travessen: aturades, jubilades, treballadores de la llar, estudiants, 
precàries, mestresses de casa, autònomes, treballadores sexuals, migrants…

Així, la iniciativa #VagaDeTotes proposa una vaga productiva, sí, però sobretot una vaga que 
desbordi els 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, una vaga de cures, una vaga de desobediència civil, en fi, una 
vaga de totes.

Per voler convocar una vaga no ens manquen motius: lleis retrògrades com la de l’avortament o 
la de la reproducció assistida, que ens condemnen a la maternitat obligatòria heterosexual i ens 
neguen d’altres maternitats; la violència masclista que durant els primers mesos de 2014 ja ha 
assassinat 22 dones; retallades criminals de serveis públics i de benestar social que acabem amortint
les dones tot incrementant les hores dedicades a la cura i atenció de persones; una repressió brutal 
que ens deté, empresona i mutila; l’exclusió sanitària o les lleis d’estrangeria que ens condemnen al 
treball submergit, al racisme i a les agressions xenòfobes; reformes laborals que aprofundeixen en la
desigualtat laboral que ja de per sí enfrontem les dones.

Aquests són només alguns d’una llarga llista de motius que ens porten a dir que estem fartes, a 
plantar-nos, a voler una vaga convocada per les dones que representi les dones.

Una tarda a @Caladona… per @FeministesCAT
Publicat el 26 mai 2014 per Cld_info.

Les dones de Feministes de Catalunya han realitzat un vídeo sobre Ca la Dona (8 minuts), a partir 
de l’entrevista a una de les nostres activistes, que podreu veure al seu canal de vimeo.

En la presentació comenten que “Ca la dona és un ecosistema de participació transversal, una 
confluència de talents en femení, que enriqueixen la convivència amb una nodrida diversitat de 
valors, posicions, maneres de fer i visions de futur. Us plantegem l’entrevista com una forma de 

http://feministesdecatalunya.blogspot.com.es/2014/05/entrevista-betlem-canizar-coordinadora.html
http://feministesdecatalunya.blogspot.com.es/
http://www.caladona.org/2014/05/una-tarda-a-caladona-per-feministescat/


saber més sobre aquesta necessària i extraordinària “casa” dels feminismes.”

Clicant a la imatge podreu veure el vídeo “Entrevista Betlem Cañizar, Coordinadora de Caladona”

Podreu veure que al canal de vimeo tenen d’altres vídeos com l’entrevista a Sara Berbel o a Itziar 
González,

Gràcies, @FeministesCAT!

31|05 :: Assemblea de sòcies i grups
Publicat el 25 mai 2014 per Cld_info.

Continuem els treballs i comissions engegats en les anteriors assemblees amb aquesta trobada 
en la què, com sempre, o potser encara més, és imprescindible la nostra participació.

Serà el 31 de maig, a les 11h, a Ca la Dona

Aviat tindrem informació més detallada del contingut de l’assemblea, però per ara, us 
avancem que les comissions que estan preparant l’assemblea i que duran propostes per al 
debat són: 

• finances 

• comunicació 

• projectes i activitats 

• participació 

• i la casa. 

Ens veiem el 31?

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

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/
http://www.caladona.org/2014/05/3105-assemblea-de-socies-i-grups/
http://vimeo.com/83581717
http://vimeo.com/83581717
http://vimeo.com/90238794
http://vimeo.com/95256711
http://vimeo.com/95256711


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

Fins el 26/05 per apuntar-te a la llista de paradistes…01|06 
diumenge, 2a Fira de Ca la Dona
Publicat el 20 mai 2014 per Cld_info.

Comença l’estiu, abans de llençar…….re-utilitzem, re-valorem, intercanvi, 2a mà… segur que 
tenim coses a casa que ja no utilitzem… vols fer-les córrer i que alguna altra les faci servir? Potser 
fas sabons, bolsos, vestits, joies, llibres, objectes de tota mena…fets a mà?

Dones, si Voleu posar paradeta (individual o col·lectiva)  a la Fira de Ca la Dona…ompliu el 
formulari d’inscripció, hi ha temps fins el 26 de maig: formulari d’inscripció

El primer diumenge de juny tornem a omplir Ca la Dona de parades d’intercanvi, 2a mà i de 
creadores alternatives…fem possible consumir d’una altra manera, més sostenible i responsable. Si 
no tens coses per portar…vine, tria i remena, segur que fas alguna troballa mentre passes una bona 

http://www.caladona.org/2014/05/apuntatalafirajuny/
http://www.caladona.org/2014/05/apuntatalafirajuny/
http://desobediencia2014.wordpress.com/
http://desobediencia2014.wordpress.com/2014/05/16/acte-24-de-maig-per-que-hem-de-desobeir/


estona.  Més informació

Multireferèndum :: fins el 16m , vot electrònic | el 25m, vot 
físic
Publicat el 16 mai 2014 per Cld_info.

Ca la Dona estem fent suport a la convocatòria de 
Multireferèndum 2014. Us animem a mirar aquesta informació i votar en aquest referèndum 
popular!

Què és el multireferèndum?

Multireferèndum 2014 és una convocatòria, de la gent per a la gent, per debatre i decidir sobre 
qüestions bloquejades en les institucions polítiques. Neix a proposta de Som lo que Sembrem i la 
Plataforma Aturem el Fracking i culminarà en una primera onada, durant les setmanes prèvies a les 
eleccions europees de maig de 2014. Amb ella, cerquem pràctiques que ens portin cap a una 
democràcia creixent i directa.

Trobareu tota la informació a www.multireferendum.cat/

http://www.multireferendum.cat/
http://www.multireferendum.cat/
http://www.caladona.org/2014/05/multireferendum-ja-pots-votar/
http://www.caladona.org/2014/05/multireferendum-ja-pots-votar/
http://www.caladona.org/2014/05/0106-2a-fira-dintercanvi-segona-ma-i-creadores/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/05/cartell1junyfiracaladona.jpg


Aquestes són les preguntes sotmeses a votació:

1. Som Lo Que Sembrem

Quin tipus d’agricultura voleu que hi hagi a Catalunya?

a) Amb transgènics b) Sense Transgènics

2. CUP i Plataforma per l’Auditoria Ciutadana del Deute

Voleu que el Govern de la Generalitat de Catalunya deixi de pagar el deute i els interessos que la 
ciutadania declari il·legítims?

a) Sí b) No

3. Xarxa per la Sobirania Energètica

Voleu que la ciutadania de Catalunya estableixi un control democràtic directe sobre el sector 
energètic?

a) Sí b) No

4. Comissions Promotores d’ILPs Rebutjades

Voleu que el grup promotor d’una Iniciativa Legislativa Popular pugui sotmetre la seva proposta a 
referèndum vinculant?

a) Sí b) No

Preguntes locals

5.1. Plataforma Aturem BCN World

Voleu que el projecte BCN World es tiri endavant? (Es vota al Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix 
Camp)

a) Sí b) No

5.2. Assemblea en Defensa dels Serveis

Públics de Lleida

Voleu que el servei d’abastament d’aigua de Lleida sigui gestionat directament per l’Ajuntament? 
(Es vota a la ciutat de Lleida)

a) Sí b) No

5.3. Plataforma No a la MAT

Voleu que es construeixi la línia de Molt Alta Tensió (MAT) de 400 kV? (Es vota a la Selva, el Pla 
de l’Estany, el Gironès, l’Alt Empordà i el Baix Empordà)

a) Sí b) No



17|05 :: Dia Internacional contra la Transfòbia i l’homofòbia
Publicat el 14 mai 2014 per Cld_info.

10|05 13:45h :: Concentració a pl Sant Jaume :: Que tornin les
nenes!
Publicat el 8 mai 2014 per Cld_info.

QUE TORNIN LES NOSTRES NENES!

PROU VIOLÈNCIA CONTRA LES NENES I LES DONES!!!!

Que el govern de Catalunya i de l’Estat s’impliquin i facin pressió a Nigèria pel retorn 
d’aquestes nenes sanes i estàlvies!

CONCENTRACIÓ D’URGÈNCIA Plaça Sant Jaume, dissabte 10 de maig, a les 13:45

http://www.eldiario.es/desalambre/secuestradores-amenazan-esclavas-secuestradas-
Nigeria_0_256875048.html

http://amanpour.blogs.cnn.com/2014/05/07/malala-yousafzai-girls-in-nigeria-are-my-sisters/

http://amanpour.blogs.cnn.com/2014/05/07/malala-yousafzai-girls-in-nigeria-are-my-sisters/
http://www.eldiario.es/desalambre/secuestradores-amenazan-esclavas-secuestradas-Nigeria_0_256875048.html
http://www.eldiario.es/desalambre/secuestradores-amenazan-esclavas-secuestradas-Nigeria_0_256875048.html
http://www.caladona.org/2014/05/1005-1345h-concentracio-a-pl-sant-jaume-que-tornin-les-nenes/
http://www.caladona.org/2014/05/1005-1345h-concentracio-a-pl-sant-jaume-que-tornin-les-nenes/
http://www.caladona.org/2014/05/1405-dia-internacional-contra-la-transfobia-i-lhomofobia/
http://www.caladona.org/2014/05/1405-dia-internacional-contra-la-transfobia-i-lhomofobia/17m/
http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/140507154527-aman-malala-yousafzai-bring-bac-our-girls-horizontal-gallery.jpg


donesxdones@gmail.com 

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 
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.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://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/140507154527-aman-malala-yousafzai-bring-bac-our-girls-horizontal-gallery.jpg


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/


Lleure feminista :: Madame Curie a Madrid
Publicat el 28 abr 2014 per Cld_info.

Si aneu a Madrid no us perdeu Maria 
Skłodowska Curie: una polaca en París

al   Museo Nacional de Ciencias Naturales 

(c/ José Gutiérrez Abascal, 2   Madrid 28006. Tf 91 411 13 28)

Fins el 7 de setembre de 2014

Tarifes: entrada general, 6 € i entrada reduïda, 3 € .Es poden comprar per internet.

Horaris

De dimarts a divendres, diumenges, festius i dilluns festius de 10 a 17 hores

Dissabtes i diumenges vigília de festius de 10 a 20 hores

Dissabtes de juliol i agost  de 10 a 15 hores

Els dilluns no festius el Museo tanca.

https://oberonsaas.com/museocienciasnaturales
http://www.mncn.csic.es/Menu/Exposiciones/Temporales_expotemporales-Marie_Curie_2014_ES/seccion=1183&idioma=es_ES&id=2014030516470001&activo=11.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Exposiciones/Temporales_expotemporales-Marie_Curie_2014_ES/seccion=1183&idioma=es_ES&id=2014030516470001&activo=11.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Exposiciones/Temporales_expotemporales-Marie_Curie_2014_ES/seccion=1183&idioma=es_ES&id=2014030516470001&activo=11.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Exposiciones/Temporales_expotemporales-Marie_Curie_2014_ES/seccion=1183&idioma=es_ES&id=2014030516470001&activo=11.do
http://www.caladona.org/2014/04/lleure-feminista-madame-curie-a-madrid/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/04/VDETOTES1maig.JPG


Conxa Pérez Collado de Dones del 36 ens ha deixat. Comiat 
demà 18 abril a Les Corts 14:15h
Publicat el 17 abr 2014 per web.

Ha marxat la gran Conxa Pérez,llibertària,lluitadora,miliciana…Des de diumenge sabíem que podia 
passar…la Llum ens va explicar que no podia venir a Ca la Dona pq estava ingressada. Visca la 
Conxita i les dones del 36!!!Et portarem al cor…T’estimem

http://www.caladona.org/2014/04/conxa-perez-collado-de-dones-del-36-ens-ha-deixat-comiat-dema-18-abril-a-les-corts-1415h/
http://www.caladona.org/2014/04/conxa-perez-collado-de-dones-del-36-ens-ha-deixat-comiat-dema-18-abril-a-les-corts-1415h/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/04/conxaperezcollado_comiat.jpg


EFE14 :: Crida de suport
Publicat el 16 abr 2014 per Cld_info.

Ja és a prop l’Escola Feminista d’Estiu 2014 .:. Per a dones que NO som com cal!

http://www.caladona.org/2014/04/13248/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/04/EFE.jpg


Atenció !! Vacances a la secretaria de Ca la Dona !!
Publicat el 13 abr 2014 per Cld_info.

La secretaria de Ca la Dona aquesta setmana fa vacances, però la casa romandrà oberta sempre que 
hi hagi activitats. Tornem el 22 d’abril.

Primavera feminista,

La secretaria

11, 12 i 13 abril | FSCat2014 :: Programa, amb Cld i la 
Campanya
Publicat el 9 abr 2014 per Cld_info.

 Com cada any, Ca la Dona estem adherides al Fòrum Social Català i, gràcies a les companyes de 
la Marxa Mundial de les Dones, hem seguit el procés cap a aquest FSCat.

El FSCat2014 tindrà lloc el cap de setmana de l’11 al 13 d’abril. Trobareu tota la informació a la 
web del FSCat i aquí el programa. Però, per a què en tingueu un tast, aquí venen alguns dels 
esdeveniments programats:

………………………….

Divendres 11 d’abril – Edifici UB – Pl. Universitat

17h  Benvinguda, animacions i inscripcions

18h Ponència inaugural: Gabriela Serra (representant del FSCat), Ada Colau (PAH), modera 
Rita Marzoa

20h-21h Pel.li – “Libre te quiero”  – Basilio Martín Patino

…………………………..

Dissabte 12 d’abril – Edifici UB – Pl. Universitat

Tallers:  70 tallers dividits en 3 eixos (de 10 a 20h):

• Desobediència Resistències Crítiques: a les 18h, Taller Dret al propi cos, amb la 

Campanya pel Dret a l’Avortament, aula 4.1. 
• Constituint sobiranies Construint democràcies: taller “feminisme i moviments socials”, 

amb Ca la Dona i d’altres col·lectius feministes, a les 16h, a l’aula 4.2. 
• Experiències alternatives. 

Servei de bar (divendres i dissabte tot el dia) organitzat per Altermercat SCCL.

15h-16h Emissió en directe des del FSCat del programa Solidaris de Catalunya Radio.

Durant tot el dia, espai de “Fira autogestionada” al Pati de lletres.

20h-21h – Espai i debat de confluències (sistematització de les conclusions dels tallers i, 
posteriorment, elaboració de la narrativa de les conclusions.

http://fscat.blog.pangea.org/files/2014/04/FSCAT2014_alta.pdf
http://fscat.blog.pangea.org/
http://www.caladona.org/2014/04/11-12-i-13-abril-fscat2014-programa-amb-cld-i-la-campanya/
http://www.caladona.org/2014/04/11-12-i-13-abril-fscat2014-programa-amb-cld-i-la-campanya/
http://www.caladona.org/2014/04/atencio-vacances-a-la-secretaria-de-ca-la-dona/


…………………………..

Diumenge 13 d’abril – Pl. Catalunya

11h-14h30 - Lectura de la narrativa de Conclusions del dia anterior.

• Animacions 

• Assemblea de moviments / Fòrum Obert: tothom qui vulgui pot explicar la seva 

“lluita” 
• Animacions 

• Lectura d’una “Declaració Final” 

14h30: Dinar comunitari – organitza la Cuina 15M

Podeu veure el llistat de tallers i el programa sencer aquí.

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 

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://fscat.blog.pangea.org/fscat2014/programa-del-fscat2014/


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.

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

06|04 :: Manifestacions #PerunaCatalunyaSocial
Publicat el 1 abr 2014 per Cld_info.

La Campanya pel Dret a l’Avortament fem suport a les mobilitzacions del diumenge 6 d’abril Per 
una Catalunya Social! A les 12h a plaça urquinaona. Tota la info aquí: 
https://www.facebook.com/PerUnaCatalunyaSocial

29|03 Fembloc Nosaltres també estàvem al Parlament + 
Plantem-nos!
Publicat el 27 mar 2014 per femart.

Convocatòria de bloc feminista a la manifestació doble de demà dissabte 29 de març que comença a
les 18.30 a plaça Catalunya. Perquè #JuntesPodem!

Nosaltres també estàvem al Parlament, ho tornaríem a fer i seguim al carrer, en suport a les 
encausades per l’intent de bloqueig del Parlament del 15 de juny del 2011, que pretenia impedir 
l’aprovació del paquet de retallades en Educació, Sanitat i Drets Socials dels pressupostos d’aquell 

https://www.youtube.com/watch?v=AP3uH6SEHFA
https://www.youtube.com/watch?v=AP3uH6SEHFA
http://www.caladona.org/2014/03/28m-fembloc-convocatoria-de-dones-a-nosaltres-tambe-estavem-al-parlament/
http://www.caladona.org/2014/03/28m-fembloc-convocatoria-de-dones-a-nosaltres-tambe-estavem-al-parlament/
https://www.facebook.com/PerUnaCatalunyaSocial
http://www.caladona.org/2014/04/0604-manifestacions-perunacatalunyasocial/


any. Artur Mas s’ha adherit a la querella de Manos Limpias contra les encausades, que declaren el 
31 de març a l’Audiència Nacional. Totes estàvem al Parlament! Aquí, el text de convocatòria de 
Feministes Indignades.

Desobediència 2014: Plantem-nos! i aturem la llei d’avortament, la de seguretat ciutadana i la 
reforma del Codi Penal! La Campanya pel Dret a l’Avortament, Ca la Dona i molts d’altres 
col·lectius hi donem suport.

Punt de trobada del bloc feminista: a les 18′15 a Plaça Catalunya cantonada Portal de l’Àngel (edifici Telefònica)

(ens trobarem també a la manifestació del dia 6, a les 12h, Prou retallades!) 

Contra l’ofensiva patriarcal i capitalista, desobediència feminista!

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.

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. 

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/
http://desobediencia2014.wordpress.com/2014/03/20/crida-a-la-desobediencia2014-29-de-marc-1830-placa-catalunya-aturem-les-reformes-del-codi-penal-la-seguretat-ciutadana-i-lavortament/
http://feministesindignades.blogspot.com.es/2014/03/nosaltres-tambe-estavem-al-parlament.html
http://feministesindignades.blogspot.com.es/2014/03/nosaltres-tambe-estavem-al-parlament.html


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

El llibre lila del cole (1988):: una eina de reflexió pedagògica 
molt útil encara
Publicat el 24 mar 2014 per Cld_info.

A principis dels anys 80, un grup de dones que es deia Col·lectiu de dones de Batxillerat de 
Barcelona, va presentar un treball pioner: “El sexisme a l’ensenyament. Entorn de l’agressió” a les 
jornades sobre “Mujer y educación. El sexismo en la enseñanza” que va fer l’ICE de la UAB el 
desembre del 1985.

Aquest grup va ser el nucli fundador de l’Assemblea de dones d’ensenyament, que reuní moltes 
dones mestres de primària, secundària i universitat que veien la necessitat molt concreta justament 
de com explicar a classe coses com l’avortament que aleshores (com ara) era una qüestió rellevant i 
que havia tingut molt ressò a la premsa a causa de l’avortament clandestí que s’havia fet a les Llars 
Mundet a la celebració de les Jornades dels 10 anys (1975-1985).

A partir d’aquí ens plantejàrem com treballar als centres les qüestions importants del 
moviment feminista. L’ús sexista i androcèntric de la llengua va ser el primer aspecte i després ja 
va anar sortint tota la revisió del currículum androcèntric… Hi hagué molt intercanvi d’experiències
i buscàrem la coincidència en el 8 de març als centres educatius fent cartells, enganxines, lemes… 
fins arribar a l�’elaboració col·lectiva i a la publicació no institucional (el 1988) del  LLIBRE 
LILA DEL COLE, document que tornem a presentar en  PDF, no per recordar els anys 80, sinó per
la seva vigència com a eina feminista. La situació actual reclama tornar-lo a llegir, reflexionar i 
estendre a tots els àmbits educatius.

Davant la [Re]tallada de llibertats, ENS PLANTEM!
Publicat el 19 mar 2014 per Cld_info.

http://www.caladona.org/2014/03/davant-la-retallada-de-llibertats-ens-plantem/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/03/elLlibreLiladelCole_petit.pdf
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/03/elLlibreLiladelCole_petit.pdf
http://www.caladona.org/2014/03/el-llibre-lila-del-cole-1988-una-eina-de-reflexio-pedagogica-molt-util-encara/
http://www.caladona.org/2014/03/el-llibre-lila-del-cole-1988-una-eina-de-reflexio-pedagogica-molt-util-encara/


ADHESIONS: adhereix-t’hi aquí!

MANIFEST: El pots llegir a sota. Descarrega-te’l i difon! (aqui en pdf – aquí a la web)

ACTES: 25 de març – 18.30h | Aula Magna del Raval.  Acte pels drets polítics, civils i 
reproductius, amb Ada Colau, Montse Cervera R., Dolores Juliano i d’altres. I per acabar, els 
Accidents Polipoètics.

MANIFESTACIÓ: 29 març – 18.30h | Plaça Catalunya. Mobilització Davant la [Re]tallada de 
drets i llibertats, ENS PLANTEM!

ETIQUETES: #desob14 #STOPleyABORTO #STOPleyMORDAZA #STOPcodigoPENAL

Davant la [Re]tallada de llibertats, ENS PLANTEM!

La crisi financera i econòmica que està devastant les societats occidentals des de l’any 2008 i que 
ha portat la imposició de polítiques públiques d’ajustament impulsades pels poder polítics, han 
donat lloc a regressions greus en matèria de drets socials i econòmics. El dret a la salut, a l’educació
pública i de qualitat, a l’habitatge, al mediambient i a l’energia, al treball o a la cultura han estat 
contínuament retallats i buidats de contingut, convertint-los en mercaderies accessibles només per 
aquelles persones que s’ho poden permetre. Mentre la riquesa es concentra cada vegada en menys 
mans, la majoria de la població es veu abocada a una situació de pobresa i precarització cada cop 
més insostenible.

Davant d’aquesta situació, amplis sectors de la nostra societat van decidir respondre. Sortint de 
l’aïllament i de la frustració, van obrir una fase de fortes aspiracions de canvi social, mitjançant 
extensos processos de protesta, desobediència i autoorganització.

Com a reacció envers aquest despertar, el govern espanyol ha posat en marxa un procés de 
reestructuració del marc dels drets i llibertats que té com a fita la construcció d’un règim de 
trets autoritaris que preservi l’etiqueta “democràcia”. L’aprovació de les projectades reformes 

https://twitter.com/search?q=%23STOPcodigoPENAL&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23STOPleyMORDAZA&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23STOPleyABORTO&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23desob14&src=hash
http://desobediencia2014.files.wordpress.com/2014/03/desob14-programa-acte.jpg
http://desobediencia2014.wordpress.com/
http://desobediencia2014.files.wordpress.com/2014/03/desob14catala6.pdf
http://desobediencia2014.wordpress.com/adhesions/
http://desobediencia2014.files.wordpress.com/2014/03/desob14-programa-acte.jpg


del Codi Penal, de la Llei d’Enjudiciament Criminal, de la Llei de l’avortament, de la Llei de 
Seguretat Ciutadana i de la Llei de Seguretat Privada representarien un salt enrere de més de 40 
anys en els drets civils i polítics fruit de dècades de mobilització i lluita. Aquestes reformes:

• Restringeixen de forma absolutament innecessària, injustificada i desproporcionada el dret 

de reunió i manifestació, així com la llibertat d’expressió, d’opinió i d’informació. 
• Consoliden el procés d’expansió del dret penal, criminalitzant encara més la dissidència i la 

pobresa. 
• Suposen una profunda vulneració del dret al propi cos i a la llibertat de decisió de les dones. 

• Doten els poders públics d’amplis marges d’arbitrarietat davant la ciutadania que protesta i 

que fa ús de l’espai públic. 

Aquestes reformes suposen un atac tan greu, que el rebuig social ha de ser igualment contundent. 
Des de la Campanya Desobediència 2014, integrada per persones i col·lectius socials, sindicals, 
veïnals, i de defensa dels drets humans fem una crida a que la societat civil es posicioni de 
manera ferma i massiva contra aquesta intolerable ofensiva, deixant clar que no acceptarem 
cap retrocés en els drets i llibertats conquerides gràcies a l’esforç de generacions de persones 
lluitadores. De fet, aquest retrocés ja el venim patint. No podem oblidar que 20 persones seran 
jutjades a partir del 31 de març per intentar aturar uns pressupostos antisocials amb una acció 
davant del Parlament. És per tot això que, en el cas que no s’aturin aquestes reformes, 
anunciem des d’ara que generarem mecanismes de desobediència col·lectiva per què aquestes 
lleis no es puguin aplicar.

Davant la [Re]tallada de llibertats, ENS PLANTEM!

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)

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


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

FI DE L’OCUPACIÓ. Llibertat preses palestines 

donesxdones@gmail.com 

Preparant la 3a República Feminista Independent
Publicat el 19 mar 2014 per web.

Benvolgudes, s’acosta el 14 d’abril i  ja serà la 3a.edició de la República Feminista Independent de 
Ca la Dona….reserveu-vos el diumenge 13 d’abril per un acte molt especial “Dona: repressió i 
invisibilitat“.A Ca la Dona, a es 11h del matí. D’aquí uns dies tota la informació.

El barri en lila | 22m | La dona i l’aigua a Burkina Faso amb 
Fatto Zeremy i Aigua per al Sahel
Publicat el 18 mar 2014 per Cld_info.

Les nostres sòcies del barri ens fan arribar aquesta convocatòria, a la que us animem a 
participar! 

http://www.caladona.org/2014/03/el-barri-en-lila-22m-la-dona-i-laigua-a-burkina-faso-amb-fatto-zeremy-i-aigua-per-al-sahel/
http://www.caladona.org/2014/03/el-barri-en-lila-22m-la-dona-i-laigua-a-burkina-faso-amb-fatto-zeremy-i-aigua-per-al-sahel/
http://www.caladona.org/2014/03/preparant-la-3a-republica-feminista-independent/
mailto:donesxdones@gmail.com
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/01/dxd.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/03/AiguaperalSahel.jpeg


NdP :: Roda de premsa :: 8M 17:30h a Pl Universitat
Publicat el 7 mar 2014 per Cld_info.

Us convidem a totes a venir a fer suport a aquesta roda de premsa de la Campanya pel Dret a 
l’Avortament, així com a fer-ne difusió.

Després… Totes al bloc feminista de la mani del 8 de març! (recordeu, al primer bloc és no mixte) 

CONVOCATÒRIA DE RODA DE PREMSA

Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït

Dissabte 8 de març | Dia Internacional de les Dones

17:30h a la Plaça Universitat (Bcn)

La Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït, en el marc de la commemoració del Dia 
Internacional de les Dones, celebrarà una roda de premsa prèvia a la manifestació unitària del 8 de
març.

Davant el moment històric en el què ens trobem, tant per l’amenaça d’un greu retrocés en el 
reconeixement institucional dels Drets Sexuals i Reproductius a l’Estat Espanyol, com pel 
context polític que estem vivint a Catalunya, la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i 
Gratuït realitzarà pel matí una Jornada de Treball.

A la roda de premsa PRESENTAREM les CONCLUSIONS d’aquesta JORNADA de treball que 

http://www.caladona.org/2014/03/ndp-roda-de-premsa-8m-1730h-a-pl-universitat/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/03/Sahel21.png


haurem realitzat pel matí sobre les possibles legislacions entorn a l’avortament i les seves 
conseqüències sanitàries. Acordarem i presentarem l’estratègia actual a seguir i les línies 
vermelles que són innegociables en favor dels drets de les dones.

Sempre tenint en compte aquest atac frontal al dret al propi cos que es vol materialitzar des del 
Govern del PP i, alhora, valorant les possibilitats de treball en el marc català.

Tot seguit, convoquem a la manifestació que sortirà a les 18:30h des de la Plaça Universitat.

text en versió pdf per a difondre, aquí.

Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït

Podeu trobar l’últim manifest de la Campanya, la Contrareforma es concreta : No farem cap passa enrere! a: 
http://sosdretalpropicos.blogspot.com.es/p/manifest_19.html

Comunicat Campanya | Arrel de les detencions… Solidaritat 
feminista!
Publicat el 28 feb 2014 per Cld_info.

Arrel de les detencions,  identificacions  i  amenaces  esdevingudes  després  de  manifestacions  i accions pel 
dret al propi cos a llocs com Palma, Sevilla, El Penedès o Sabadell, des de la Campanya pel Dret a 
l’Avortament Lliure i Gratuït manifestem,

Que l’Estat existeix per a garantir els drets de la ciutadania i oferir i distribuir recursos per al seu exercici, i no 
pas per a retallar-los.

Que només una ciutadania activa i implicada pot regenerar aquest sistema democràtic i, per tant, el  deure  
ètic  de  qualsevol  govern  hauria  de  ser  el  foment  d’una  cultura  participativa  crítica  i compromesa amb 
allò comú.

Que  el  deteriorament  de  les  pràctiques  democràtiques  a  les  institucions  està  sent  intens  i Que s’està 
apostant per no resoldre els conflictes (quelcom inherent a la vida en comú) sinó per silenciarlos i/o reprimirlos,
estigmatitzant i criminalitzant tot allò viscut com a amenaçant per a l’ordre establert.

Que un Estat així produeix una erosió intensa de la seva pròpia legitimitat.

Que,  des  de  la  Campanya,  i  donades  les  polítiques  i  les  pràctiques  del  Govern  espanyol,  no 
reconeixem autoritat a aquesta forma de fer política.

Continuarem, per tant, manifestantnos per aturar la proposta de “Ley de derechos del concebido y de la mujer 
embarazada”.

Continuarem treballant malgrat la reforma del Codi Penal i la futura Ley de Seguridad Ciudadana, amb la 
Contrareforma de l’avortament, suposin una restricció flagrant dels nostres drets com a ciutadanes que 
construïm país.

Desobeïrem la Ley de derechos del concebido y de la mujer embarazada, si s’aprova, perquè és una llei 
il·legítima que trenca amb els consensos socials i institucionals (CE, NNUU) assolits en Salut Sexual i 
Reproductiva.

I,  per  això,  ens  mantenim  al  costat  de  les  dones  i  els  col·lectius  perseguits  a  la  Bisbal  del Penedès, a
Palma, a Sevilla, a Sabadell, i arreu.

Ens trobarem el 8 de març, omplint pobles i ciutats de la marea feminista!

Aquí, versió .pdf

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/02/140225_NP_DecidiriPersecucio.pdf
http://www.caladona.org/2014/02/comunicat-campanya-arrel-de-les-detencions-solidaritat-feminista/
http://www.caladona.org/2014/02/comunicat-campanya-arrel-de-les-detencions-solidaritat-feminista/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/03/140_NdP_RODA_DE_PREMSA.pdf


–

Campanya pel Dret a l’Avortament
dretalpropicos@gmail.com

@dretpropicos
https://www.facebook.com/dretalpropicos

telèfon 934127161

Preparant la 1a Fira de Ca la Dona…Participes?
Publicat el 17 feb 2014 per web.

Benvolgudes, estem preparant la 1a Fira d’intercanvi, 2a.mà i creadores alternatives a Ca la Dona 
del 16 de març

Tens a casa objectes que ja no utilitzes? artesania, complements, joies, roba, art, utensilis de cuina, 
joguines, antiguitats, discos, etc

Estàs cansada del sistema actual de comprar, comprar, llençar….comprar…?

Has sentit a parlar dels mercats i fires aternatius? intercanvi d’objectes i serveis, objectes de 2a.mà 
per posar en circulació allò que nosaltres ja no utilitzem etc.

T’agrada fer creacions reutlitzant materials, objectes?

Vols participar amb una paradeta? contacta amb les organitzadores de Ca la Dona 
activitats@caladona.org abans del 8 de març de 2014 (per organitzar-nos entre totes)

Si no vols posar pareta però tens coses que ja no utilitzes a casa o reciclatges que has fet….pots 
cedir-ho a Ca la Dona, per la paradeta solidària de Ca la Dona. Contacta amb es organitzadores 
activitats@caladona.org. A partir de l’1 de març tindrem habilitat un espai de recollida a Ca la 
Dona. Si no tens res per portr a a paradeta però vols participar en la iniciativa, contacta mab 
nosaltres. Hi ha moltes coses a fer, acollida fra, torns paradeta solidària, preparar guia ràpida fires i 
mercats alternatius…el que prefereixis.

16 de març 1a. Fira d’intercanvi, 2a.mà i creadores alternatives … a Ca la Dona c/Ripoll 25, 
de Barcelona Més informació: http://www.caladona.org/2014/02/1603-fira-dintercanvi-2a-ma-
i-creadores-alternatives-des-de-les-11h-del-mati/

comi activitats Ca la Dona

Manifest :: Seguim en alerta feminista pel dret a l’avortament 
lliure i gratuit
Publicat el 14 feb 2014 per Cld_info.

#FebrerenLluita: Aturem la contrarreforma de l’avortament!

http://www.caladona.org/2014/02/manifest-seguim-en-alerta-feminista-pel-dret-a-lavortament-lliure-i-gratuit/
http://www.caladona.org/2014/02/manifest-seguim-en-alerta-feminista-pel-dret-a-lavortament-lliure-i-gratuit/
http://www.caladona.org/2014/02/1603-fira-dintercanvi-2a-ma-i-creadores-alternatives-des-de-les-11h-del-mati/
http://www.caladona.org/2014/02/1603-fira-dintercanvi-2a-ma-i-creadores-alternatives-des-de-les-11h-del-mati/
http://www.caladona.org/2014/02/preparant-la-1a-fira-de-ca-la-dona-participes/
https://www.facebook.com/dretalpropicos
https://twitter.com/dretpropicos
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Aquí el manifest en versió pdf 

Davant l’avantprojecte de llei de “protección del concebido y derechos de la mujer embarazada”, presentat al Consell de
Ministres el passat 20 de desembre pel Ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, la Campanya pel Dret a 
l’Avortament Lliure i Gratuït, formada per activistes i organitzacions feministes i de dones i en defensa dels drets 
sexuals i reproductius d’arreu de Catalunya, volem manifestar:

1. Denunciem l’estratègia de confusió i alarmisme social de Gallardón, que assegura que l’avantprojecte de 

contrareforma de l’avortament està aprovat, quan encara ha de passar pels dictàmens del Consell General del 
Poder Judicial, el Consell d’Estat i altres instàncies i per tràmit parlamentari. Aclarim, doncs, que que la Llei 
de Salut Sexual i Reproductiva i Interrupció Voluntària de l’Embaràs de 2010 segueix vigent i les dones 
que ho desitgin poden acollir-se a ella per avortar si així ho decideixen. Des de gener de 2012 el Ministre 
de Justícia ha llançat diversos globus sonda anunciant la contrareforma de l’avortament per posar a prova la 
capacitat de reacció del moviment feminista, les dones i la societat en general, per pagar el tribut del suport de 
l’Esglèsia al Partit Popular i per acontentar els sectors ultracatòlics i més reaccionaris del propi PP i el seu 

electorat. Seguim al carrer i en alerta feminista per aturar la contrareforma de l’avortament. 

1. Denunciem l’obscurantisme amb què s’ha gestat l’avantprojecte de llei esmentat, elaborat a esquenes de 

les dones, del moviment feminista i pels drets sexuals i reproductius i de la comunitat mèdica laica, i 
recordem un cop més que els únics experts consultats són grups ultracatòlics i antielecció com el Comitè de
Bioètica d’Espanya, amb vincles amb el Vaticà. Recordem, a més, que aquests grups i la Santa Seu porten des 
dels anys 80 liderant una ofensiva d’ingerència en les lleis per a restringir el dret a l’avortament arreu del món, 
que té com a conseqüència que, segons la OMS, 47.000 dones morin cada any en avortaments clandestins ( 28 
al dia en regions com Llatinoamèrica i Carib). Els grups antielecció no defensen la vida, sinó que imposen 
polítiques que causen morts i perjudiquen greument la salut pública. Seguim defensant els drets sexuals i 
reproductius de les dones i de totes les persones i la no ingerència de les religions, l’estat ni cap altra instància 

en nostre dret a decidir sobre el propi cos. 

1. Denunciem que l’avantprojecte de llei de Gallardon suposa la denigració legal i social de les dones, tot 

imposant la tutela psiquiàtrica, mèdica i legal sobre la nostra capacitat de decidir. Alertem, a més, que la 
reimposició de permís de mares, pares i tutors legals a les menors de 18 anys que vulguin avortar afavoreix i 
perpetua les situacions de violència masclista a l’àmbit familiar, ja que s’ha constatat que les poques joves que 
s’acullen a aquesta mesura ho fan perquè pateixen pressions o violència per no exercir el seu dret a decidir si 
continuar o no l’embaràs. A més, alertem de que l’avantprojecte de llei deixa en una situació de total indefensió
les dones que vulguin avortar per malformacions del fetus que no siguin incompatibles per la vida, posant-les 
en una situació de risc físic i mental i abocant-les a situacions dramàtiques. Seguim defensant el dret a decidir 

de les dones sense tuteles mèdiques, judicials i socials. 

1. Denunciem que aquesta reforma afavoreix que les dones amb mitjans econòmics puguin avortar (pagant, 

evidentment), i aboca les que tenen menys recursos a fer-ho clandestinament i en condicions insegures, 
posant en risc la seva salut i la seva vida.. Imposar un via crucis legal per poder avortar implica afavorir la 
sanitat privada i el desmantellament de la sanitat pública que el govern estatal i els autonòmics estan fent per 
mitjà de reformes, retallades, acomiadaments i privatitzacions encobertes. Seguim defensant el dret a l’accés 
universal a la salut de les dones i de totes les persones, independentment de la seva situació econòmica o 

administrativa. 

1. Denunciem que l’avantprojecte de llei de Gallardon culpabilitza les dones, tot convertint en un problema 

individual el que hauria de ser un dret col·lectiu, l’exercici dels Drets Sexuals i Reproductius, i s’emmarca en 
una ofensiva misògina institucional que persegueix el retorn al model de família patriarcal, basada en la 
submissió de les dones i el seu confinament a l’àmbit domèstic. Ens imposen un model de família 
minoritari, ens neguen altres fórmules de família i convivència, amb mesures com l’exclusió de les dones soles 
i lesbianes de l’accés al tractament de reproducció assistida a la xarxa sanitària pública, i ens dificulten la lliure
decisió sobre l’anticoncepció amb la retirada de dels anticonceptius de darrera generació dels medicaments 

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/02/manifest_FebrerenLluita_AlertaFeminista.pdf


finançats per la Seguretat Social. La reforma laboral de 2012; la modificació de la reforma aprovada el mateix 
dia que es va presentar l’avantprojecte de llei de contrareforma de l’avortament; la reforma del sistema de 
pensions; les retallades pressupostàries per a la Llei d’Atenció a la Dependència; la Llei Wert, que afavoreix la 
segregació per sexes a l’escola i suprimeix l’educació sexoafectiva del currículum escolar; les retallades i 
privatitzacions del’ educació i sanitat publiques , els serveis socials, els ajuts familiars…expulsen les dones del 
mercat de treball i ens forcen a assumir en exclusiva el treball domèstic, reproductiu i de cura de les persones 
sense reconeixement econòmic ni social, a més d’abocar-nos a la dependència econòmica i la feminització de 
la pobresa. Seguim defensant la llibertat de decisió de les dones en tots els àmbits de la vida, el que implica 
generar les condicions necessàries perquè l’equitat de gènere sigui una realitat a les feines assalariades, 

l’escola, la universitat, les llars i els carrers. 

1. Avui com ahir, reivindiquem la despenalització total de l’avortament (menys en casos d’avortament 

forçat) i la seva regulació per protocols mèdics; l’accés a l’avortament lliure i gratuït, sense terminis ni 
supòsits, en la sanitat pública, així com a anticonceptius gratuïts, segurs i eficaços i la inclusió de l’ 
educació sexual i afectiva amb visió de gènere en tot el currículum escolar. Tot i que la llei d’IVE i SSR de 
2010 va suposar un avanç respecte a la situació prèvia, la Campanya sempre ha plantejat que és insuficient per 
garantir el ple exercici dels drets sexuals i reproductius de les dones i de totes les persones i n’ha reclamat la 
total implementació. Seguim caminant per a assolir el ple dret a l’avortament lliure i gratuït i i no tolerarem cap

retrocés en el reconeixement de l’autodeterminació sobre els nostres cossos. 

1. Fem una crida a la mobilització, l’acció i la desobediència civil, política i institucional davant la possible 

aprovació de la contrareforma de l’avortament. Gallardon ha decidit passar a la història com el Ministre del
túnel del temps, vol portar-nos de viatge a un passat en què 3.000 dones morien cada any en avortaments 
clandestins a l’Estat espanyol, i ha lligat el seu destí polític a aquesta fita. Les dones hem lluitat durant segles, 
en altres etapes històriques, sota altres governs, sota múltiples violències i repressions, per aconseguir viure 
com a éssers lliures i autònoms. Seguim i seguirem lluitant i obrint espais de llibertat perquè sabem que, sigui 
quina sigui la llei, si una dona decideix avortar, ho farà. Seguirem treballant per una sexualitat lliure, plaent, no

discriminatòria, submisa ni heteropatriarcal. Les dones decidim, decidirem i, si cal, desobeirem. 

Ni Rouco ni Gallardon ens negaran la decisió!

Pel dret a l’avortament, les dones ens plantem

Convocatòries:

8 de febrer, jornada de lluita arreu del territori:

Sabadell, 12h. Pç de la Creu Alta //// Barcelona, 11. 30h, Pç de la Catedral. 

I moltes més….estigueu atentes i atents!!!!! 

14 de febrer, manifestació a Barcelona: Delegació de Govern, 19h.

*La Coordinadora Estatal d’Organitzacions Feministes recull aquestes i altres convocatòries de mobilitzacions a nivell 
estatal i internacional per l’avortament lliure i gratuït durant tot el mes. Més informació: 

http://www.feministas.org/spip.php?article798

Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït

@dretpropicos

https://www.facebook.com/dretalpropicos

http://www.feministas.org/spip.php?article798


Necessitem materials per a fer planters :: hort de Cld
Publicat el 11 feb 2014 per Cld_info.

Benvolgudes sòcies i amigues de Ca la Dona,

Les del projecte de l’hort necessitem materials per a fer planters, en concret els cartrons dels rotlles 
de paer de wc i caixes d’ous (si són de cartró).

Si en teniu per casa… podeu pensar en nosaltres i dur-les a Ca la Dona?

Els reutilitzarem!

Ja sabeu que si voleu participar en el projecte… totes encantades! Tota la informació al Blog: 
femhortcaladona.wordpress.com

Horteres i herbes de Cld

Prou violència contra les dones
Publicat el 27 gen 2014 per web.

Article de Vicky Moreno publicat al Diari de 
Vilanova

Les morts de dones a Catalunya a causa de la violència masclista continuen amb un degoteig que 
sembla no te aturador.

Ens hem de preguntar molt seriosament quina és la resposta social que donem a aquests fets. No val
parlar només de les responsabilitats públiques que segur hi són i moltes, sinó que el fet més greu és 
el silenci, la justificació i la impunitat que socialment tenen aquestes morts.

No es pot continuar amb la cançoneta de “No havia denunciat”.  El que ens hem de preguntar és: 
què ha fallat?.

Què  ha fallat en una educació que continua mantenint els estereotips i obviant la coeducació?

Què ha fallat en uns mitjans en els quals les dones només tenen espai com a víctimes, com a 
afectades i gairebé mai com expertes?

Què està fallant en una societat en la qual massa sovint les relacions de domini es presenten com a 
desitjables i l’abús no es denigra?

http://www.caladona.org/2014/01/prou-violencia-contra-les-dones/
http://femhortcaladona.wordpress.com/
http://femhortcaladona.wordpress.com/
http://www.caladona.org/2014/02/necessitem-material-per-a-fer-planters-hort-de-cld/


Què ha fallat en els circuits i protocols que haurien de identificar i prevenir les situacions de 
violència?

Moltes dones treballem incansablement per fer fora la violència de les nostres vides i de les altres 
vides. Moltes dones denunciem continua i constantment la necessitat d’escoltar i validar la paraula 
de les dones que viuen aquestes situacions. Per això, aquests fets, com d’altres que atempten contra 
els drets humans i la vida, ens omplen de dolor i tristesa. Això però no ens farà callar!

Fins que no aconseguim que la violència contra les dones sigui impensable com a pràctica 
quotidiana, continuarem denunciant aquests atemptats a la vida i continuarem denunciant  la manca 
de recursos per a les dones  i les organitzacions de dones.

Vicky Moreno. Mestre. Veïna de Vilanova i la Geltrú. Activista Feminista Ca la Dona. Dones x 
Dones…..

Foto: Vicky Moreno, última marxa silenciosa a Vlanova i la Geltrú, Trenquem el silenci, 25 de 
gener 2014.

Premi COAC 214
Publicat el 22 gen 2014 per web.

Al @  COACatalunya, 1a. mostra d’arquitectura 
Catalana, amb Sandra Bestraten recollint diploma per intervenció a Ca la Dona 
pic.twitter.com/pt44nduuXP

Menció dins la categoria Intervencions de rehabilitació, tant de promoció 
pública com privada: – Ca la Dona, a Barcelona. Arquitecte/es: Càtedra Unesco 
de Sostenibiliat – Universitat Politècnica de Catalunya Sandra Bestraten i Emili 
Hormias
web amb la Mostra d’arquitectura: 
http://www.arquitectes.cat/ca/content/mostres-darquitectura

Exposicions – T102. Aprenent de la realitat, a l’espai Picasso del COAC seu Barcelona. Horari 
visita: fins el 25 de gener…de dilluns a divendres de 10h a 20h, dissabte de 10h a 14h 
web:http://www.arquitectes.cat/ca/content/t102-aprenent-de-la-realitat

Exposició realitzada pel Tribunal de  final de carrera a l’ETSAB,  constituït per Zaida Muxí, Sandra
Bestraten, Anna Ramos i, com a professora externa, Patricia Reus. L’exposició compta amb una tria 
de projectes realitzats arreu del món.

Els projectes de Carla Amat, Helena Cardona, Julia Goula i Dafne Saldaña, realitzats a la India, son 
el resultat del treball amb una ONG local de dones que busca millorar les condicions de vida de les 

http://www.arquitectes.cat/ca/content/t102-aprenent-de-la-realitat
http://www.arquitectes.cat/ca/content/mostres-darquitectura
http://www.arquitectes.cat/sites/default/files/users/user127/Mostra_Barcelona_acta.pdf
http://t.co/pt44nduuXP
https://twitter.com/COACatalunya
https://twitter.com/COACatalunya
http://www.caladona.org/2014/01/premicoac/


dones, i en aquest sentit tots els projectes proposen espais que permetin conciliar les responsabilitats
de la cura amb la pròpia capacitació i treballs remunerats; tot basat en estratègies urbanes de xarxes 
segures per a dones. Carla, Helena, Julia i Dafne formen el col·lectiu EqualSaree. El treball de 
Miquel Reina també aborda la condició de les dones, en aquest cas a Etiòpia, a la ciutat de Wukro, 
proposant espais de formació i de recursos per a dones, en relació a les mancances per ell detectades
a la ciutat.

web: http://www.arquitectes.cat/ca/content/t102-aprenent-de-la-realitat#sthash.b0W05kII.dpuf

Síria:: Negociacions de Pau :: Dones de Negre i Code Pink
Publicat el 21 gen 2014 per Cld_info.

Dones x Dones dona suport a aquesta declaració de Dones de Negre de Sevilla 
amb motiu de la conferència de pau que se celebra a Ginebra i en suport a la iniciativa de les 
nostres amigues del Codepink

Davant la perspectiva de Negociacions de Pau a Síria

Perquè participin les dones resistents de Síria

Davant la perspectiva de Negociacions de Pau a Síria entre el Govern actual i les diferents 
coalicions de l’oposició , diverses xarxes de dones feministes per la Pau donen suport l’objectiu de 
les dones resistents sirianes de visibilitzar la situació que viuen les dones en el conflicte i de sol · 
licitar la participació en tals negociacions .

En aquest sentit convoquem una concentració en suport a la iniciativa “portar a dones a la Cimera 
per la Pau” del conegut moviment CODEPINK , nascut el 2002 als EUA contra la guerra a l’Iraq , 
amb el color rosa per contraposar als sentits dels ” codis d’altres colors ” elegits per Bush contra els 
seus ” eixos del mal ” . Amb una coalició de col · lectius de dones , i el suport de personalitats del 
món de la cultura i de la política , Codepink organitza a Ginebra el dia 22 de Gener una cimera que 
compta amb la participació de dones sirianes organitzades com a refugiades , de treballadores en 
ONG , d’activistes de diferents països que han estat en guerra ( Bòsnia , Irlanda Rwanda , Libèria 
… ) així com de les resistències no – violentes contra governs autoritaris a Tunísia i Egipte .

A Sevilla , Dones de Negre contra la guerra , dóna suport a aquesta iniciativa considerant que :

• 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 

http://www.codepink4peace.org/
http://www.caladona.org/2014/01/12651/
http://www.arquitectes.cat/ca/content/t102-aprenent-de-la-realitat#sthash.b0W05kII.dpuf


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 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 !

MUJERES DE NEGRO contra la guerra

Casa de la Paz.  Calle Fray Diego de Cádiz Nº19.  41003 Sevilla

mujeresdenegro@lacasadelapaz.org

donesxdones@gmail.com

Tamaia :: Les xarxes i la incitació a la violència masclista
Publicat el 16 gen 2014 per Cld_info.

Darrere d’un nom tan explícit com @mueren pocas, s’hi amagava un perfil de la xarxa social 
Twitter que incitava a la violència masclista. El perfil es va desactivar però, coincidint amb el 25-N,
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, es va reobrir amb el nom 
@MuerenPocas25N.

El 10 de gener diverses organitzacions l’han denunciat a la fiscalia perquè s’investigui qui hi ha 
darrere d’aquest compte, que ara torna a estar tancat i va arribar a tenir uns 200 seguidors.

El perfil, que ara està desactivat, és una mostra més del perill que suposa el mal ús de les xarxes 
socials per difondre des de l’anonimat tota mena de missatges discriminatoris i d’odi envers les 
dones.

Les denunciants asseguren que en els missatges que es van difondre hi havia “continguts que se 
superposen amb imatges que inciten, per exemple, a donar cops amb cinturons”, explica l’advocada 
Laia Serra. La lletrada també apunta que “tant pel contingut com per com estan redactats els 
missatges i el coneixement de figures de maltractadors de molts anys enrere” es creu que darrere el 
perfil hi ha “una persona adulta amb un gran coneixement de la matèria”. Segons Serra “no hi ha 
una negligència o ingenuïtat en els missatges sinó una voluntat molt clara”.

http://www.caladona.org/2014/01/tamaia-les-xarxes-i-la-incitacio-a-la-violencia-masclista/
mailto:mujeresdenegro@lacasadelapaz.org


http://ondemandnoticies.barcelonatv.ondemand.flumotion.com/barcelonatv/ondemand2/video/mp4/
high/100114violenciaok.mp4?token=c1169865e2339258b6350774c0c9d0d052d1105152e4d70d

Inscripcions EX-PRESSIONS Chavelas. Nou taller amb Maria
del Alar
Publicat el 15 gen 2014 per Cld_info.

Torna el Chavelas!   T’agrada cantar? Vols fer-ho en un espai feminista?

Us presentem una proposta bimensual, amb vuit sessions d’una hora i mitja de durada en les que 
aprofundir, una mica més, en l’amistat amb les nostres veus i, a partir d’aquí, amb les nostres 
respiracions, els cossos, els sentits, les emocions, els pensaments. En aquesta nova edició de 
Chavelas tenim una consigna: EX-PRESSIONS.

Cada veu és una expressió i cantar és una expressió sublim. Per a què la nostra veu gaudeixi de la 
seva expressió en el cant, necessitem reconèixer i deixar anar les petites pressions que obstrueixen 
el seu camí. A això jugarem tot sonant!

Amb Maria del Alar com a facilitadora.

.:Dates:. Divendres 7, 14, 21 i 28 de febrer, 7, 14, 21 i 28 de març.

.:Horari:. 19:30 a 21:00 h.

.:Material a dur:. roba còmoda, llibreta, llapis i mirallet.

.:Aportació i inscripcions:. 64e els dos mesos (es pot fer l’aportació a en dos terminis). Per a les 
sòcies 51e. Inscripcions en aquest vincle!

.:Sobre Maria del Alar:. Música, vocal, cantautora, terapeuta del so, compositora, 
actriu i clown. “la meva experiència, per més de 25anys, en l’ensenyança de la veu, m’ha encaminat
cap a la recerca d’una pedagogia on es fusiona la Música, l’Escena i el Camp Energètic Humà”.

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 
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https://docs.google.com/forms/d/1RbMbY5aZZC7jKDm1Uq6-JOrY7iIz9b9f_t-q7ItJ2ho/viewform
http://www.caladona.org/2014/01/inscripcions-ex-pressions-chavelas-nou-taller-amb-maria-del-alar/
http://www.caladona.org/2014/01/inscripcions-ex-pressions-chavelas-nou-taller-amb-maria-del-alar/
http://ondemandnoticies.barcelonatv.ondemand.flumotion.com/barcelonatv/ondemand2/video/mp4/high/100114violenciaok.mp4?token=c1169865e2339258b6350774c0c9d0d052d1105152e4d70d
http://ondemandnoticies.barcelonatv.ondemand.flumotion.com/barcelonatv/ondemand2/video/mp4/high/100114violenciaok.mp4?token=c1169865e2339258b6350774c0c9d0d052d1105152e4d70d


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!

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)

Desat a breus, campanyes en marxa, reunions. Desactiva els comentaris 
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