
Memòria actes grups

15/01:: “L’impacte de gènere en la reforma de les pensions. 
Quina pensió et quedarà si ets dona?”
Publicat a 9 gen 2015 per secretaria caladona.

Com ja sabeu, en els darrers anys, el govern espanyol ha realitzat una sèrie de reformes en el model 
de benestar social, entre les quals també ha modificat el de les pensions que ha passat (potser 
massa) discretament per l’agenda mediàtica, però que ens afecta i molt. Especialment, a les dones. 
Per saber-ne una mica més, Carolina Gala, professora titular del Dret del Treball i de la Seguretat 
Social de la Universitat Autònoma, ens ho explicarà aquest dijous a les 18.30h a Ca la Dona (c. 
Ripoll, 25) de Barcelona.”

Us informem que també comptarem amb un servei de cangur però cal que ens aviseu si 
vindreu amb els petits i la seva edat.

El proper dijous dia 15 de gener a Ca la Dona (c. Ripoll, 25) de Barcelona.

Us esperem!

Dones Juristes

20/01:: Feminisme i independència: el país que volem les dones
– a l’Ateneu Barcelonès
Publicat a 31 des 2014 per web.

Bon any!

Ens han convidat al cicle El Debat Nacional de l’Ateneu Barcelonès. Participarem el 20 de gener 
amb l’acte Feminisme i independència: el país que volem les dones, a les 19h

A càrrec de Tània Verge, professora de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, i Vicky Moreno 
Campón, mestra coeducadora.

L’acte s’emmarca en el cicle El debat nacional. Diàlegs sobre el passat, el present i el futur de 
Catalunya, coordinat per Carme Adzerias i Jordi Papell, de l’Ateneu Barcelonès i ANC Ciutat Vella.

Lloc: Sala Pompeu Fabra. Ateneu Barcelonès. Carrer de la Canuda, 6 · 08002 Barcelona
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http://www.caladona.org/2015/01/1501-jornada-formativa-i-ludica-l%E2%80%99impacte-de-genere-en-la-reforma-de-les-pensions-quina-pensio-et-quedara-si-ets-dona/
http://www.caladona.org/2015/01/1501-jornada-formativa-i-ludica-l%E2%80%99impacte-de-genere-en-la-reforma-de-les-pensions-quina-pensio-et-quedara-si-ets-dona/
http://www.caladona.org/2014/12/2001-feminisme-i-independencia-el-pais-que-volem-les-dones-a-lateneu-barcelones/
http://www.caladona.org/2014/12/2001-feminisme-i-independencia-el-pais-que-volem-les-dones-a-lateneu-barcelones/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/donesjuristes3.jpg


Feministes per la Independència +info

22/01:: Convocatòria per acció de denúncia feminista de les 
violències masclistes
Publicat a 31 des 2014 per secretaria caladona.

Benvolgudes companyes, 

Des del passat mes de novembre, algunes de nosaltres ens hem trobat fer suport mutu i  
acompanyament obert entre dones afectades a diferents nivells ( personal, professional, social…)  i 
per començar a pensar totes plegades una resposta per l’escalada de violències i assassinats 
masclistes que estem visquent. 

Des d’aquest espai ha sorgit la idea de fer una acció pública i simbòlica de denúncia de la 
negligència i complicitat institucional en l’atenció i acompanyament a les dones que viuen 
violència, així com la indiferència i tolerància social davant les violències masclistes.  Sabem 
que som moltes les dones, lesbianes, trans, espais i organitzacions feministes que veiem necessària 
l’articulació i la denúncia al carrer, així que us convidem a pensar-ho i fer-ho juntes.

La nostra proposta és trobar-nos el proper dijous 22 de gener a les 19h. a Ca la Dona per 
parlar-ne. Us agrairem que ens confirmeu la vostra assistència per poder preveure 
l’aforament de l’espai, i si no podeu venir però esteu interessades en participar, també ens ho 
podeu comunicar.

Salut i feminisme!!!! 

Feministes Indignades
Assemblea feminista creada a l’acampada de la Plç. Catalunya i vinculada al moviment 15M 
email: feministesindignades2011@gmail.com

mailto:feministesindignades2011@gmail.com
http://www.caladona.org/2014/12/2201-convocatoria-per-accio-de-denuncia-feminista-de-les-violencies-masclistes/
http://www.caladona.org/2014/12/2201-convocatoria-per-accio-de-denuncia-feminista-de-les-violencies-masclistes/
http://feministesperlaindependencia.com/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/25n.jpg


23/01:: Acte-debat “Construïm resistències feministes contra el
TTIP”
Publicat a 31 des 2014 per secretaria caladona.

Tot i que cada vegada més anem coneixent el TTIP, cal entre totes pensar 
accions, debats per portar als carrers i a tota la societat els nostres arguments  contra aquest tractat. 
El grup FEMININISTES CONTRA EL TTIP us convida a participar a aquest acte per organitzar 
accions de difusió PER PARAR AQUEST COP D’ESTAT DELS MERCATS contra els drets de 
les dones i de tots els pobles. Us adjuntem la intervenció que vam fer al taller de la Fira d’Eonomia 
Feminista sobre el tema…

Construïm resistències feministes contra el TTIP” 

ACTE DEBAT EL DIA 23 DE GENER DE 2015

A CA LA DONA A LES 7 DE LA TARDA

Guardeu la data  a les agendes us esperem a totes

http://noalttip.blogspot.com.es/ 

feministesnottip@gmail.com

mailto:feministesnottip@gmail.com
http://noalttip.blogspot.com.es/
http://issuu.com/marxamundialdedones/docs/ttip_tallerfira_d_economia_feminist/1
http://www.caladona.org/2014/12/2301-acte-debat-construim-resistencies-feministes-contra-el-ttip/
http://www.caladona.org/2014/12/2301-acte-debat-construim-resistencies-feministes-contra-el-ttip/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/TTIP.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/TTIP-logo.jpg


26/01:: La Renda Bàsica: el dret a l’existència, amb Carme 
Porta a Ca la Dona
Publicat a 31 des 2014 per web.

Benvolgudes, us anunciem que l’acte previst sobre la Renda Bàsica, serà el 
26 de GENER 2015…anoteu a l’agenda!

El grup de dones de Ca la Dona, Feministes per a Independència, us convidem el proper dilluns 
26 de gener a les 19h a Ca la Dona (c/Ripoll 25 de Barcelona) per participar en el debat “La Renda
Bàsica: el dret a l’existència” amb Carme Porta, companya feminista, experta en la Renda 
Bàsica.

Conduirà l’acte Neus Moreno, companya de Dones i Treballs. Parlarem al voltant de la Renda 
Bàsica, en què consisteix, iniciatives similars, sostenibilitat de la vida, viabilitat en el país nou, com 
ens afectaria a les dones, com es veu aquesta iniciativa des del feminisme, etc.  

Aquestes trobades…. organitzades per compartir temes que ens interessen en relació al procés 
polític que estem vivint i quin és el país que volem.

Esteu totes convidades. Abraçades.

Acte per a dones

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

30/01:: Xerrada/debat “Alternatives feministes des del 
Kurdistan”
Publicat a 31 des 2014 per secretaria caladona.

El divendres 30 de gener les Gatamaula iniciem el cicle de xerrades “triple opressió articulant 
lluites” amb la visita d’unes companyes Kurdes que ens explicaran “alternatives feministes des 
del Kurdistan” no us perdeu la xerrada/debat.

Acte a Ca la Dona per a Dones, Lesbianes i Trans

més informació sobre el Moviment Feminista Kurd i Entrevista a Dilar Dirik del moviment de 
dones Kurdes: http://gatamaulafeminista.blogspot.com.es/2014/11/quaderns-feministes-triple-

http://gatamaulafeminista.blogspot.com.es/2014/11/quaderns-feministes-triple-opressio.html
https://www.facebook.com/caladona.ladona
http://www.caladona.org/2014/12/3001-xerradadebat-alternatives-feministes-des-del-kurdistan/
http://www.caladona.org/2014/12/3001-xerradadebat-alternatives-feministes-des-del-kurdistan/
http://goo.gl/forms/nnCHBneEG9
http://www.caladona.org/2014/12/renda-basica-dretalexistencia/
http://www.caladona.org/2014/12/renda-basica-dretalexistencia/


opressio.html

http://gatamaulafeminista.blogspot.com.es/2014/11/quaderns-feministes-triple-opressio.html
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/Kurdes.jpg


05/02::Acte de reconeixement i donatge a Montserrat Abelló
Publicat a 12 gen 2015 per web.

Important: canvi de data, del 29 gener, passem a dijous 5 de febrer! 

CA LA DONA i DONES X DONES US CONVIDEM A L’ACTE DE RECONEIXEMENT I
DONATGE A LA NOSTRA POETA I AMIGA MONTSERRAT ABELLÓ i SOLER – cartell 
L’acte serà el 5 de FEBRER a les 7 de la tarda. Us esperem per escoltar, llegir, gaudir,
parlar de la seva trajectòria com a dona feminista i poeta i per recordar-la amb la mateixa
alegria i vitalitat que ella ens tenia acostumades.
Comptarem amb la participació de:
La cantautora MIRNA que ha musicat poemes de la Montserrat Abelló.
Amb l’actriu MONT PLANS.
La Maga GLÒRIA.

I totes les amigues i conegudes de la Montserrat Abelló que vulgueu compartir amb
nosaltres aquesta estona.

Parlen les dones,

la seva poesia

tendra i forta.

Ben pocs s’aturen

a escoltar aquestes veus,

que, trasbalsades,

un nou llenguatge diuen

nascut al fons dels segles.

(Dins l’esfera del temps, 1998)

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/Cartel-MontserratAbello1aclo2.jpg
http://www.caladona.org/2015/01/0502acte-de-reconeixement-i-donatge-a-montserrat-abello/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/Cartel-MontserratAbello1aclo2.jpg


07/02:: Jornades Feministes 2016 “Feminismes per enderrocar
el Patriarcat”
Publicat a 16 gen 2015 per web.

Estimades, 

http://www.caladona.org/2015/01/jornades-feministes-2016/
http://www.caladona.org/2015/01/jornades-feministes-2016/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/Cartel-MontserratAbello1aclo2.jpg


han passat alguns mesos des de que vam fer la darrera reunió per tractar el tema de les Jornades 
Feministes 2016. I us volem explicar que aquest “silenci” ha estat degut al fet que la Comissió 
Dinamitzadora de la Xarxa Feminista ens vam adonar que abans de tornar a convocar-vos calia un
treball intern de reflexió per poder avançar després totes juntes. Volem que les reunions siguin molt
productives, creatives i resolutives, però som conscients que per aconseguir-ho hem de portar 
propostes, idees i reflexions que convidin a la participació i al debat i, sobretot, que us engresquin 
a participar per fer d’aquest procés de preparació de les jornades 2016 un camí compartit per 
TOTES i entre TOTES. 

Us convoquem el Dissabte 7 de febrer a les 11h, a Ca la Dona (C/Ripoll, 25) per a compartir i 
debatre els següents punts (i tots els que calguin!!!): 

• Formats de les jornades: el què, qui i com de les jornades 

• Possibles locals/espais per la celebració de les jornades 

• Proposta dates per la celebració de les jornades al 2016 

• Proposta cronograma 

• Creació Comissions de treball 

Animeu-vos a participar!!! Us esperem!!!!!

http://www.xarxafeminista.org/

Xarxa Feminista de Catalunya – Ripoll 25, Barcelona

14/02::El País nou que volem les dones (10:30h-14h), a Ca la 
Dona
Publicat a 16 gen 2015 per web.

Després de 2 Jornades dibuixant El país que volem les dones i com fer-ho possible, ens 
trobarem en una nova jornada de treball per posar en comú el que hem estat treballant aquest
mesos i poder tancar la redacció dels documents: Manifest i Principis constitucionals.

El procés de transició nacional té una nova data: 27S les eleccions avançades que poden ser 
“plebiscitàries”. Nosaltres, des de l’endemà del 9N continuem fent camí, convençudes més que mai,
que tot aquest procés no acabarà en que tot segueixi igual. Com a feministes volem “ser-hi”, 
prendre part en els debats i decidir-ho tot per a la construcció d’un país nou i millor per a totes i 
tots.

http://www.caladona.org/2015/01/1402el-pais-nou-que-volem-les-dones-1030h-14h-a-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/2015/01/1402el-pais-nou-que-volem-les-dones-1030h-14h-a-ca-la-dona/
http://www.xarxafeminista.org/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/20141018_124743.jpg


Treballem per visibilitzar la presència i aportacions de les dones i incloure-les en l’agenda política 
del país nou que volem. Els debats, xerrades i trobades realitzades fins ara (i les que seguiran) ens 
ajuden, i molt, a estructurar el treball que pretenem fer recollint els eixos vertebradors de la política 
de les dones en el Manifest El país que volem i en els principis constitucionals que desitgem 
fonamentin la futura Constitució. Un treball que reconeixem de gran complexitat malgrat comptar 
amb el bagatge acumulat d’anys d’activisme feminista, experiències i sabers col·lectius que massa 
sovint no tenen el reconeixement social ni polític que ens agradaria. Estem  il·lusionades davant 
aquesta oportunitat de radicalitat democràtica que ens presenta el camí cap a la Independència, una 
oportunitat per construir un país nou que sigui el més feminista possible. I sembla que aquest cop si.
Bona part del país està repensant com tirar endavant, confluències i interdependències… i nosaltres 
ens hem decidit a ser-hi per portar a primer pla les aportacions feministes, doncs les dones sabem 
que un altre món és possible….i sabem com fer-ho.

Si no pots venir dissabte 14/02 però vols afegir-te al grup, escriu-nos: femviacat@gmail.com

Estem estenent la xarxa dones feministes per la independència per tot el territori, si vols sumar-te, 
seràs benvinguda.

Arrels del projecte: 22/11 i 18/10 Mural de postits,  arbre d’eixos i genealogia amb document de 
treball on recollim els continguts en 6 blocs fonamentals.Feministes per la Independència 
(independents del patriarcat, del capitalisme, del militarisme…en un país lliure) + informació

http://goo.gl/forms/nnCHBneEG9
http://feministesperlaindependencia.com/
http://www.caladona.org/2014/10/el-pais-que-volem-les-dones-2a-part/
http://www.caladona.org/2014/11/2a-jornada-dibuixem-el-pais-que-volem-les-dones/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/small_DSC03461.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/DSC_0979.JPG


06/02:: Presentació 4a Acció Internacional de la Marxa 
Mundial de Dones
Publicat a 16 gen 2015 per secretaria caladona.

Caravana Feminista

6 de febrer a les 19h a Ca la Dona 

Del 8 de març al 17 d’octubre, la Caravana Feminista recorrerà Europa durant 7 mesos des de 
Kurdistan (est de Turquia) fins a Portugal, passant per Barcelona al mes de setembre.

S’organitzaran nombrosos esdeveniments i trobades feministes a nivell local i regional entorn de la 
caravana. El fil conductor d’aquesta 4a Acció Internacional és la sobirania alimentària, tot i que 
els temes que es tractaran són tan diversos com les realitats sociopolítiques en les quals vivim.

Amb aquesta acció volem enfortir i crear aliances entre grups de dones i col·lectius feministes i 
activistes d’Europa i del món. Volem ampliar la nostra xarxa de solidaritat, per a repensar-nos de 
manera individual i col·lectiva, resistir plegades i crear alternatives de vida.

Us esperem!

I després queda’t a la nostra tómbola feminista!!!

Col·labora amb la Caravana Feminista aquí: http://www.verkami.com/projects/10679-feminist-
caravan-2015

Marxa Mundial de Dones

http://www.verkami.com/projects/10679-feminist-caravan-2015
http://www.verkami.com/projects/10679-feminist-caravan-2015
http://www.caladona.org/2015/01/0602-presentacio-4a-accio-internacional-de-la-marxa-mundial-de-dones/
http://www.caladona.org/2015/01/0602-presentacio-4a-accio-internacional-de-la-marxa-mundial-de-dones/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/Marxa-mundial.jpg


07/02:: Jornades Feministes 2016: Feminismes per Enderrocar
el Patriarcat
Publicat a 16 gen 2015 per secretaria caladona.

Estimades, 

han passat alguns mesos des de que vam fer la darrera reunió per tractar el tema de les Jornades 
Feministes 2016. I us volem explicar que aquest “silenci” ha estat degut al fet que la Comissió 
Dinamitzadora de la Xarxa Feminista ens vam adonar que abans de tornar a convocar-vos calia un
treball intern de reflexió per poder avançar després totes juntes. Volem que les reunions siguin molt
productives, creatives i resolutives, però som conscients que per aconseguir-ho hem de portar 
propostes, idees i reflexions que convidin a la participació i al debat i, sobretot, que us engresquin 
a participar per fer d’aquest procés de preparació de les jornades 2016 un camí compartit per 
TOTES i entre TOTES. 

Us convoquem el Dissabte 7 de febrer a les 11h, a Ca la Dona (C/Ripoll, 25) per a 

compartir i debatre els següents punts (i tots els que calguin!!!):

• *Formats de les jornades: el què, qui i com de les jornades 

• *Possibles locals/espais per la celebració de les jornades 

• *Proposta dates per la celebració de les jornades al 2016 

• *Proposta cronograma 

• * Creació Comissions de treball 

Animeu-vos a participar!!! Us esperem!!!!!

Xarxa Feminista

www.xarxafeminista.org

ta > Inici / actes grups, breus, docs / L’Impacte de gènere a les pensions amb Carolina Gala 

http://www.caladona.org/category/docs/
http://www.caladona.org/category/breus/
http://www.caladona.org/category/actes-organitzats-pels-grups/
http://www.caladona.org/
http://www.xarxafeminista.org/
http://www.caladona.org/2015/01/jornades-feministes-2016-feminismes-per-enderrocar-el-patriarcat/
http://www.caladona.org/2015/01/jornades-feministes-2016-feminismes-per-enderrocar-el-patriarcat/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/DSC_0037.JPG


L’Impacte de gènere a les pensions amb Carolina Gala
Publicat a 23 gen 2015 per web.

El sistema de pensions afecta directament a les dones. Què hem de 
fer per superar les desigualtats en les pensions??? Dones Juristes ha realitzat un resum sobre 
l’impacte de gènere a les pensions, amb Carolina Gala, professora Dret del Treball i Seguretat 
Social de la UAB, fruit de la sessió formativa del 15 de gener a Ca la Dona. 

07/02:: Jornades Feministes 2016: Feminismes per Enderrocar
el Patriarcat
Publicat el 16 gen 2015 per secretaria caladona.

Estimades, 

han passat alguns mesos des de que vam fer la darrera reunió per tractar el tema de les Jornades
Feministes 2016. I us volem explicar que aquest “silenci” ha estat degut al fet que la Comissió
Dinamitzadora de la Xarxa Feminista ens vam adonar que abans de tornar a convocar-vos calia un
treball intern de reflexió per poder avançar després totes juntes. Volem que les reunions siguin molt
productives,  creatives  i  resolutives,  però som conscients  que per  aconseguir-ho hem de portar
propostes, idees i reflexions que convidin a la participació i al debat i, sobretot, que us engresquin
a participar per fer d’aquest procés de preparació de les jornades 2016 un camí compartit per
TOTES i entre TOTES. 

Us convoquem el Dissabte 7 de febrer a les 11h, a Ca la Dona (C/Ripoll, 25) per a 

http://www.caladona.org/2015/01/jornades-feministes-2016-feminismes-per-enderrocar-el-patriarcat/
http://www.caladona.org/2015/01/jornades-feministes-2016-feminismes-per-enderrocar-el-patriarcat/
http://www.caladona.org/2015/01/1501-jornada-formativa-i-ludica-l%E2%80%99impacte-de-genere-en-la-reforma-de-les-pensions-quina-pensio-et-quedara-si-ets-dona/
http://donesjuristes.cat/jornada-formativa-limpacte-de-genere-a-les-pensions/
http://donesjuristes.cat/jornada-formativa-limpacte-de-genere-a-les-pensions/
http://www.caladona.org/2015/01/l%E2%80%99impacte-de-genere-a-les-pensions-amb-carolina-gala/


compartir i debatre els següents punts (i tots els que calguin!!!):

• *Formats de les jornades: el què, qui i com de les jornades 

• *Possibles locals/espais per la celebració de les jornades 

• *Proposta dates per la celebració de les jornades al 2016 

• *Proposta cronograma 

• * Creació Comissions de treball 

Animeu-vos a participar!!! Us esperem!!!!!

Xarxa Feminista

www.xarxafeminista.org

09/03:: Preparació Jornades Feministes 2016
Publicat a 20 feb 2015 per secretaria caladona.

Anima’t a participar en el procés de preparació de les Jornades Feministes 2016…

Hola a totes,

com moltes de vosaltres  ja sabeu estem en ple procés de preparació  de  les Jornades Feministes
2016… Tenim moltes ganes i energies, però encara necessitem més feministes i grups feministes que
s’animin  a participar.  Hi  ha  molta   feina  per   fer,   i  aquestes  han de ser  unes  jornades  fetes  entre
TOTES!!!

Hem quedat  dilluns  9  a  les  18h  a  Ca  la  Dona  (C/Ripoll,  25)  per continuar
avançant. Anima’t a participar!!!

I si tens ganes de rebre les convocatòries, de ser activista o de participar de qualsevol manera en el
procés de preparació de les jornades, no dubtis en contactar amb la secretaria de la Xarxa Feminista:
jornadesfeministes16@xarxafeminista.org

Xarxa Feminista

mailto:xarxafem@xarxafeminista.org
http://www.caladona.org/2015/02/0903-preparacio-jornades-feministes-2016/
http://www.xarxafeminista.org/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/02/2015-02-07-13.39.43.jpg


12/02:: Preparació 8 de març, convocatòria unitària
Publicat a 1 feb 2015 per web.

Benvolgudes,

Nova reunió de la Comissió 8 de Març pel proper dijous 12 de Febrer, a les 19h, en la que tancarem
temes manifest, recorregut i distribució mani, etc

Les reunions són obertes, així que si veieu que no us enviem convocatòria no dubteu en avisar-nos!

Manifestació diumenge 8 de març, convocant a les 12h a Pl.Universitat.
Escampeu i veniu….

Fins dijous!

Ca la Dona

14/02::El País nou que volem les dones (10:30h-14h), a Ca la 
Dona
Publicat a 16 gen 2015 per web.

Després  de  2  Jornades  dibuixant  El  país  que  volem les  dones  i  com fer-ho  possible,  ens
trobarem en una nova jornada de treball per posar en comú el que hem estat treballant aquest
mesos i poder tancar la redacció dels documents: Manifest i Principis constitucionals.

El  procés  de  transició  nacional  té  una  nova  data:  27S  les  eleccions  avançades  que  poden  ser
“plebiscitàries”. Nosaltres, des de l’endemà del 9N continuem fent camí, convençudes més que mai,
que  tot  aquest  procés  no  acabarà  en  que  tot  segueixi  igual.  Com a  feministes  volem “ser-hi”,
prendre part en els debats i decidir-ho tot per a la construcció d’un país nou i millor per a totes i
tots.

http://www.caladona.org/2015/01/1402el-pais-nou-que-volem-les-dones-1030h-14h-a-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/2015/01/1402el-pais-nou-que-volem-les-dones-1030h-14h-a-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/2015/02/8-de-marc/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/20141018_124743.jpg


Treballem per visibilitzar la presència i aportacions de les dones i incloure-les en l’agenda política
del país nou que volem. Els debats, xerrades i trobades realitzades fins ara (i les que seguiran) ens
ajuden, i molt, a estructurar el treball que pretenem fer recollint els eixos vertebradors de la política
de  les  dones  en el  Manifest  El  país  que volem i  en  els  principis  constitucionals  que desitgem
fonamentin la futura Constitució. Un treball que reconeixem de gran complexitat malgrat comptar
amb el bagatge acumulat d’anys d’activisme feminista, experiències i sabers col·lectius que massa
sovint no tenen el reconeixement social ni polític que ens agradaria. Estem  il·lusionades davant
aquesta oportunitat de radicalitat democràtica que ens presenta el camí cap a la Independència, una
oportunitat per construir un país nou que sigui el més feminista possible. I sembla que aquest cop si.
Bona part del país està repensant com tirar endavant, confluències i interdependències… i nosaltres
ens hem decidit a ser-hi per portar a primer pla les aportacions feministes, doncs les dones sabem
que un altre món és possible….i sabem com fer-ho.

Si no pots venir dissabte 14/02 però vols afegir-te al grup, escriu-nos: femviacat@gmail.com

Estem estenent la xarxa dones feministes per la independència per tot el territori, si vols sumar-te,
seràs benvinguda.

Arrels del projecte: 22/11 i 18/10 Mural de postits,  arbre d’eixos i genealogia amb document de
treball on recollim els continguts en 6 blocs fonamentals.

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

http://goo.gl/forms/nnCHBneEG9
http://feministesperlaindependencia.com/
http://www.caladona.org/2014/10/el-pais-que-volem-les-dones-2a-part/
http://www.caladona.org/2014/11/2a-jornada-dibuixem-el-pais-que-volem-les-dones/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/small_DSC03461.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/DSC_0979.JPG


16/02:: Anima’t a participar en el procés de preparació de les 
Jornades Feministes 2016…
Publicat a 1 feb 2015 per secretaria caladona.

Hola a totes,

Com moltes de vosaltres ja sabeu, el dissabte 7 de febrer vam trobarnos a Ca la Dona per posarnos
les piles amb la preparació de les Jornades Feministes 2016. Vam compartir moltes idees, propostes,
inquietuds  i   reflexions… Tenim moltes ganes  i  energies,  però  encara necessitem més  feministes  i
grups  feministes que s’animin a participar.  Hi  ha molta   feina per   fer,   i  aquestes han de ser unes
jornades fetes entre TOTES!!!

Hem quedat dilluns 16 a les 18h a Ca la Dona (C/Ripoll, 25) per continuar
avançant. Anima’t a participar!!!
I si tens ganes de rebre les convocatòries, de ser activista o de participar de qualsevol manera en el
procés de preparació de les jornades, no dubtis en contactar amb la secretaria de la Xarxa Feminista:
xarxafem@xarxafeminista.org

Xarxa Feminista

www.xarxafeminista.org

http://www.xarxafeminista.org/
mailto:xarxafem@xarxafeminista.org
http://www.caladona.org/2015/02/1602-animat-a-participar-en-el-proces-de-preparacio-de-les-jornades-feministes-2016/
http://www.caladona.org/2015/02/1602-animat-a-participar-en-el-proces-de-preparacio-de-les-jornades-feministes-2016/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/02/2015-02-07-13.39.43.jpg


6/03:: Amb independència, les dones decidim, 19h a 
l’Hospitalet. 8Març2015
Publicat a 1 mar 2015 per web.

L’Assemblea Nacional Catalana ens ha convidat a l’acte que faran en motiu del 8 de març, Dia
internacional de les Dones. L‘Odette Viñas i Gomis intervendrà en nom del grup. Us convidem a
acompanyar-nos fins a l’Hospitalet a les 19h, divendres 6 de març. Metro L1 Rambla Just Oliveras,
al Centre Catòlic de L’Hospitalet de Llobregat, Rambla Just Oliveras 34.

aquí teniu la informació de l’acte…

El proper divendres 6 de març a les 19h, l’Assemblea Nacional Catalana commemora el Dia de la
Dona  a  l’acte “Amb  independència,  les  dones  decidim” al  Centre  Catòlic  de  L’Hospitalet  de
Llobregat.

Odette Viñas, de Feministes per la Independència; l’activista veïnal, feminista i expresidenta de la
FAVB, Eva  Fernández; Gillian  Martin,  líder  de  Dones  per  la  Independència  d’Aberdeen
(Escòcia);  i  la  presidenta  de  la  l’Assemblea  Nacional  Catalana, Carme  Forcadell  exposaran,
cadascuna  des  del  seu àmbit,  l’oportunitat  històrica  que  suposa  la  creació d’un  país  nou per  a
aconseguir una societat més justa on assentar les bases de la igualtat de gènere.

A  més  a  més,  l’acte “Amb  independència,  les  dones  decidim” servirà  per  a  presentar una
declaració amb les  reivindicacions  que permetran  assolir  un  país  nou lliure  de desigualtats  per
raó de gènere.

–

Aprofitem  per  animar-vos  a  llegir  el  Manifest  de  la  Comissió  unitària  8  de  març  2015  “La
Revolució serà Feminista o no serà“. Feministes per la Independència som un dels més de 15
col·lectius que hem participat en la redacció. Lectura col·lectiva diumenge 8 de març a la Plaça Sant

http://www.caladona.org/2015/03/manifest-feminista-8-de-marc-2015/
http://www.caladona.org/2015/03/manifest-feminista-8-de-marc-2015/
http://www.caladona.org/2015/03/les-dones-decidim/
http://www.caladona.org/2015/03/les-dones-decidim/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/CARTELL-DONES.jpg


Jaume de Barcelona, després de la manifestació del Dia Internacional de les Dones.

Visca la lluita Feminista, cada dia és 8 de març – Feministes per la Independència

6 i 7/03:: Jornades de lluita de la Vaga de Totes als barris, 
pobles i viles
Publicat a 1 mar 2015 per secretaria caladona.

Aquí tenim una mena de programació amb les convocatòries territorials per aquests dies de lluita al 
voltant del 8 de març:

El dia 6 de març 

El comitè de Diagonal (Barcelona) convoca cercavila a les 12:00, a Palau Reial. A més a més, hi
hauran actes i xerrades tota la setmana prèvia, que podeu consultar al cartell.

#9BCabrejada convoca a les 8:00 a la plaça de la República per una ruta de difusió de la Vaga de
Totes. (+info. al cartell).

 

El comitè Vaga de Totes de la Teixonera farà una performance  a l’escola Pare Poveda a la porta 
de l’escola, a les 16:30.

I es convoca cercavila reivindicatiu unitari, a les 18:30, a la Farinera del Clot <M> Glòries.

http://www.caladona.org/2015/03/6-i-703-jornades-de-lluita-de-la-vaga-de-totes-als-barris-pobles-i-viles/
http://www.caladona.org/2015/03/6-i-703-jornades-de-lluita-de-la-vaga-de-totes-als-barris-pobles-i-viles/


El dia 7 de març

#9BCabrejada convoca a les 10:00, al Ton i Guida, a una sortida cultural: La guerra civil des del
punt de vista femení. A les 13;00, vermut musical al casal de la Prosperitat, i més coses que podeu
consultar al cartell.

El comitè del Poble sec i Raval convoca a les 10:00 a la plaça Naves per gaudir d’una xocolatada.
A les 11:00 es sortirà en cerca-vila cap al Raval, i a les 12:30, a la plaça Salvador Seguí (davant la
Filmoteca): “Conjurem la Vaga de Totes”.

El comitè de la Vila de Gràcia ens convida a la la Ruta HERstòrica, a les 12:00, i al Dinar Popular
a les 14:30. Tots dos a la plaça de la Revolució.

 

El comitè Vaga de Totes de la Teixonera convoca a les 11:30 per una performance i Debat, davant
del Mercat de Vall Hebron.

A Poble Nou, el comitè de la VdT, amb aDona’t, Casal l’Octubre i la Coral Flor de Maig organitzen
jornada de lluita “Per una vaga de Totes”, a les 12:30 a la rodona del Casino. A les 13:30, “Sortim al

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/clot.jpg


carrer, baixa el teu davantal” amb actuació de la Coral i teatre. A les 20:00 a l’Ateneu Flor de Maig,
cloenda del III cicle feminista aDona’t.

Al Vallès Feminista es convoca a les 12:00 un Trivial Feminista, a la plaça del mercat de Sabadell.

A més  a  més,  les  Jornades  d’acció  feminista  autònoma  “Se  va  armar  la  Gorda”  convoca  la
manifestació nocturna “La nit és nostra”, per dones, lesbianes i trans, a les 20:00, a la plaça del
Sortidor del Poble sec.

 

El dia 8 de març

El comitè de la Teixonera convoca a les 11:00 a la parada del metro Vall Hebron per anar juntes a
la manifestació.

Al  Poble  Nou es  convoca  a  les  11:00  a  la  rotonda  del  Casino:  columna  Eva  Forest  cap  a  la
manifestació.

La comissió 8 de març, convoca MANIFESTACIÓ a les 12h a Pl. Universitat, Barcelona.

 

https://sevaarmarlagorda.wordpress.com/


Al Vallès Oriental:

València i a Girona:

 

Vaga de Totes

#primaverafeminista2015

09/03:: Preparació Jornades Feministes 2016
Publicat a 1 mar 2015 per secretaria caladona.

Anima’t a participar en el procés de preparació de les Jornades Feministes 2016…

Hola a totes,

http://www.caladona.org/2015/03/0903-preparacio-jornades-feministes-2016-2/
https://twitter.com/hashtag/primaverafeminista2015
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/vallc3a8s-oriental-feminista.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/02/2015-02-07-13.39.43.jpg


com moltes de vosaltres  ja sabeu estem en ple procés de preparació  de  les Jornades Feministes
2016… Tenim moltes ganes i energies, però encara necessitem més feministes i grups feministes que
s’animin  a participar.  Hi  ha  molta   feina  per   fer,   i  aquestes  han de ser  unes  jornades  fetes  entre
TOTES!!!

Hem quedat  dilluns  9  a  les  18h  a  Ca  la  Dona  (C/Ripoll,  25)  per continuar
avançant. Anima’t a participar!!!

I si tens ganes de rebre les convocatòries, de ser activista o de participar de qualsevol manera en el
procés de preparació de les jornades, no dubtis en contactar amb la secretaria de la Xarxa Feminista:
jornadesfeministes16@xarxafeminista.org

Xarxa Feminista

16/03:: Les dones en el conflicte armat al Congo i Txetxènia
Publicat a 3 mar 2015 per secretaria caladona.

Us convidem a parlar amb activistes congoleses i  txetxenes de la  situació de les  dones en un
conflicte armat, i de les seves vies de resistència.

16 de març a les 18.30h a Ca la Dona

AMB LA PARTICIPACIÓ DE:

Elena Vilenskaia- Pedagoga de formació, de 1991-2004 va treballar a l’ONG “Mares dels soldats
de Sant Petersburg” i  des de 2004 fins ara a la “Casa de la Pau i No Violència”. Així mateix, està
involucrada en un projecte de reconciliació i diàleg amb el poble txetxè, en concret amb la Ciutat de
Novie Aldy, on militars de Sant Petersburg van dur a terme una massacre de civils l’any 2000.

Rukiyat Khadzhieva- Des de 2006 treballa a l’ONG “Memorial” de Txetxènia, encarregada del
programa de desaparicions forçades. Recorre els diferents nuclis urbans de Txetxènia investigant les
desaparicions  durant  les  dues  guerres.  En  el  seu  treball  ha  investigat  més  de  1.000  casos  de

http://www.caladona.org/2015/03/1603-les-dones-en-el-conflicte-armat-al-congo-i-txetxenia/
mailto:xarxafem@xarxafeminista.org
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/congo.jpg


desapareguts, la major part d’ells a les mans dels cossos de seguretat.

Taus Serganova-  Filòloga i pedagoga de formació, treballa com a Directora de l’oficina txetxena
de la revista independent del Caucas “Dosh”. A la revista escriu normalment articles sobre dones
així com la rúbrica “Les busquen i esperen”, en referència als desapareguts.

Sabine Kakunga- Llicenciada en Sociologia, coordina la Plataforma d’Àfrica Central del  Centre
National de Coopération au Développement de Bèlgica. (CNCD). És responsable de “programmes
et  plaidoyer“.  Consultora  i  representant  del  CNCD-11.11.11  a  la  Commission  Femmes  et
Développement a Bèlgica. Presidenta del grup de treball dels drets sexuals i reproductius. Activista i
formadora de dones a la RD del Congo. Especialista en gènere.

Elisabeth Masika Sekanabo- Presidenta de AMUKA asbl, Association belge pour les femmes au
Congo. Reconeguda “Femme de Paix 2011” per la seva trajectòria d’activista i de treball per la
reconciliació.

Organitza: Lliga dels Drets dels Pobles

Amb el suport de: ACCD

Amb la col·laboració de: Dones x dones, Marxa Mundial de Dones i Ca la Dona

17/03:: Segona Jornada de Feminismes i Radicalitats 
Democràtiques
Publicat a 3 mar 2015 per secretaria caladona.

Estimades,

Per tal de seguir amb l’espai generat en la primera Jornada Feminismes i Radicalitats Democràtiques, convoquem a 

la Segona Jornada de Radicalitats Democràtiques el dia 17 de març de 18,30h a 20,30h, a Ca la Dona, per tal de seguir parlant i 

debatent sobre feminismes i radicalitats democràtiques!

Una abraçada, 

Grup promotor

https://feminismesradicalitatsdemocratiques.wordpress.com/
http://www.caladona.org/2015/03/1703-segona-jornada-de-feminismes-i-radicalitats-democratiques/
http://www.caladona.org/2015/03/1703-segona-jornada-de-feminismes-i-radicalitats-democratiques/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/cropped-512px-square_and_colors_a-svg.png


18/03:: Convocatòria reunió Jornades Feministes 2016
Publicat a 3 mar 2015 per secretaria caladona.

Hola a totes,

Recordeu que aquest dimecres 18 ens trobem a les 18h a Ca la Dona (C/Ripoll, 25) per continuar
entre totes amb el procés de preparació de les Jornades Feministes 2016. En aquesta ocasió vam
acordar centrar la reunió en definir entre totes el títol de les jornades, ja que és un tema que urgeix i
hem de resoldre el més aviat possible. Recordeu que partim d’una proposta de títol:  Feminismes
per enderrocar el patriarcat.

Animeu-vos a participar, tant si heu vingut a altres reunions com si voleu incorporar-vos ara, contra 
més siguem millor!!!

Com sempre… us esperem amb molta energia i il·lusió!!!

Les Jornades Feministes 2016 seran de TOTES o no seran!

… I entre totes les hem de preparar!

salut i feminismes!!!

Xarxa Feminista

19/03:: Per què a les dones ens interessa el model sanitari?
Publicat a 3 mar 2015 per secretaria caladona.

19 DE MARÇ 18.30h

Ca la Dona, Carrer Ripoll n.25

http://www.caladona.org/2015/03/1903-per-que-a-les-dones-ens-interessa-el-model-sanitari/
http://www.caladona.org/2015/03/1803-convocatoria-reunio-jornades-feministes-2016/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/02/2015-02-07-13.39.43.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2013/04/image001.jpg


18.30h Presentació de l’Acte. Margarita López Carrillo. CAPS. Xarxa de dones per la salut

18.40h On està i cap on va el nostre model d’assistència sanitària pública. Diferents Conceptes
diferents sentits. Carme Catalán. CCOO. Xarxa de dones per la salut

18.55h La Sanitat Pública i l’Atenció Primària.  Francesca Zapater. Fòrum Català de l’Atenció
Primària. FOCAP

19.20h  Quin  model  sanitari  públic  volem  i  com  aconseguir-lo.  Marta  Carrera.  Associació
Catalana en defensa de la Sanitat Pública. Xarxa de dones per la Salut. 

19.35h Debat 

20h Tancament amb la lectura del Manifest de la Marea Blanca Ciutadana de Catalunya

Xarxa de Dones per la Salut

21/03:: 1er Conversatori sobre Racisme i Feminisme
Publicat a 19 mar 2015 per web.

Des de la  Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament convidem a totes les que activen i
vindiquen en  els  diversos  feminismes  i  en  els  grups  i  col·lectius  de  dones  a  participar  al  1er
Conversatori  sobre  Racisme  i  Feminisme,  amb  motiu  de  la  commemoració  del  Dia
Internacional contra el racisme.

Més enllà de l’estigma de l’origen i el color

Dissabte 21 de març a Ca la Dona d’11h a 14h (c/Ripoll  25, Barcelona)

http://www.caladona.org/2015/03/1er-convesatori-sobre-racisme-i-feminisme/
http://parlamentciutada.cat/marea-blanca/
http://gestiodelasalut.blogspot.com/
http://gestiodelasalut.blogspot.com/
https://focap.wordpress.com/
http://xarxadedonesperlasalut.org/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/Flyer21Mcat.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/Flyer21Mcat.jpg


Agraïm la difusió!

——————————————–

Desde la Red de Migración, Género y Desarrollo invitamos a todas las que activan y vindican en
los  diversos  feminismos  y  en  los  grupos  y  colectivos  de  mujeres  a  participar  en  el  1er
Conversatorio  sobre  Racismo  y  Feminismo,  con  motivo  de  la  conmemoración  del  Día
Internacional contra el racismo.

Agredecemos la difusión!

25/03:: Feminicidi
Publicat a 19 mar 2015 per secretaria caladona.

Presentació de la recerca sobre feminicidis a Catalunya entre 2010 i 2014 i del llibre Feminicidio

A càrrec de:

Graciela Atencio de Feminicidio.net

Beatriu Masià de TAMAIA – Viure sense violència

http://www.caladona.org/2015/03/2503-feminicidi/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/Flyer21M.jpg


Dimecres 25 de març a les 19h

Sala Gran- Facultat de Geografia i Història- Universitat de Barcelona

Campus Raval (c/Montalegre, 6, 4t pis)

26/03:: Presentació del llibre “Con voz propia”
Publicat a 19 mar 2015 per secretaria caladona.

Dious 26 de març a la Llibreria La Caníbal es presenta el llibre  “Con voz Propia. La economia
feminista como apuesta teórica y política”. Un llibre més que recomanable, amb moltes autores
referents. Les companyes del Seminari d’Economia Feminista de Barcelona faran una xerrada-
debat amb motiu de la presentació. (a c/Nàpols 314 Barcelona).

“Con voz propia. La economia feminista como apuesta teórica y política” es un llibre que recull
textos de Cristina Carrasco, Amaia Pérez Orozco, Mertxe Larrañaga, Yolanda Jubeto, Paloma de
Villota, Lina Gálvez y Yayo Herrero. Com diu la mateixa presentació es una mirada pròpia, des de
l’economia feminista, al treball, l’empleo , la cura, la fiscalitat, els indicadors, els pressupostos. La
presentació serà un espai per debatre i compartir, i la lectura del llibre, simplement, un plaer.

Podeu llegir més sobre el llibre a http://www.laovejaroja.es/economiafeminista.htm

http://www.laovejaroja.es/economiafeminista.htm
http://www.caladona.org/2015/03/presentacio-del-llibre-con-voz-propia/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/Cartel-Feminicidio_25demarzo.jpg


09/04:: Presentació de la Campanya per al dret a la 
reproducció de dones soles i lesbianes

Publicat a 1 abr 2015 per secretaria caladona.

Us presentem la  Campanya pel  dret  a  la  reproducció  de lesbianes  i  dones soles que estem
engegant des de l’entorn feminista amb el suport de Ca la Dona.

El dijous 9 d’abril a les 19h farem un acte de presentació per explicar els principals objectius que
ens plantegem amb aquesta campanya i com s’està duent a terme. I també perquè ens feu arribar les
vostres idees i opinions o perquè us hi sumeu, si us ve de gust.

Ens agradarà molt que hi assistiu i també que en feu el màxim de difusió possible.

Pots consultar l’ideari de la campanya aquí

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/Ideari-reproduccio%CC%81-1.pdf
http://www.caladona.org/2015/04/0904-presentacio-de-la-campanya-per-al-dret-a-la-reproduccio-de-dones-soles-i-lesbianes-2/
http://www.caladona.org/2015/04/0904-presentacio-de-la-campanya-per-al-dret-a-la-reproduccio-de-dones-soles-i-lesbianes-2/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/reproducci%C3%B31.jpg


10/04:: Acte Feminista contre el TTIP. N’estem TTIPes de 
mentides

Publicat a 27 mar 2015 per secretaria caladona.

Divendres 10 d’abril a les 19h

Centre de cultura de dones Francesca Bonnemaison. Sala Gran (3a planta)

Organitza: Grup de feministes contra el TTIP

http://www.caladona.org/2015/03/1004-acte-feminista-contre-el-ttip-nestem-ttipes-de-mentides/
http://www.caladona.org/2015/03/1004-acte-feminista-contre-el-ttip-nestem-ttipes-de-mentides/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/TTIP2.jpg


13/04:: Presentació d’Antimilitarisme. Dinàmiques polítiques i
de gènere dels moviments per la pau

Publicat a 27 mar 2015 per secretaria caladona.

Cynthia Cockburn. Antimilitarisme. Dinàmiques polítiques i de gènere dels moviments per la pau.
Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau; Pagès, 2014. Col·lecció Noviolència i lluita per
la pau, 7.Traductora Mireia Bofill

13 d’abril a les 7 de la tarda a Ca la Dona

Són coherents els moviments per la pau? Quin grau de cohesió tenen? Cynthia Cockburn respon
aquestes  preguntes  a  partir  de  diversos  estudis  de  moviments  contra  la  guerra,  antimilitarista  i
pacifista al Japó, a Corea del Sud, a Espanya, a Uganda i al Regne Unit. Mirant sempre a través de
les lents del gènere, l’autora esbrina com persones de tradicions ben diverses s’uneixen en l’objectiu
comú de fer possible la pau, tot i les seves divergències relatives a les causes del militarisme i les
estratègies per eradicar-lo.

L’autora ens repta a cercar un sentit comú diferent que contribueixi a la reducció de la violència tot
proposant alternatives que podem posar en pràctica, perquè la violència és tot sovint una elecció.

L’autora

Cynthia  Cockburn  és  investigadora  social  i  activista  per  la  pau.  Ha  dut  a  terme  projectes
d’investigació-acció  amb  dones  pacifistes  sobre  els  conflictes  d’Irlanda  del  Nord,  Bòsnia  i
Herzegovina, Palestina i Israel, i Xipre. Com a activista pertany a la xarxa antimilitarista Dones de
Negre i a la Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat. En el món acadèmic és professora
visitant de l’Escola de Ciències Socials de la City University de Londres, i professora honorària del
Centre d’Estudi de les Dones i el Gènere de la Universitat de Warwick.

Dones x dones

http://www.caladona.org/2015/03/1304-presentacio-dantimilitarisme-dinamiques-politiques-i-de-genere-dels-moviments-per-la-pau/
http://www.caladona.org/2015/03/1304-presentacio-dantimilitarisme-dinamiques-politiques-i-de-genere-dels-moviments-per-la-pau/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/Invitaci%C3%B3_Antimilitarisme.jpg


16/04:: El Deute o la Vida. Xerrada-debat amb Sònia Farré

Publicat a 27 mar 2015 per web.

La crisi del Deute ens està amargant la vida a moltes. De què parlen quan ens imposen el Deute? En
el marc de dibuixar El país que volem les dones, us convidem a parlar-ne amb Sònia Farré, de la
coordinació de la PACD, Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute.

Què sabem del Deute? A qui devem? Com ens afecta la crisi del deute a les dones? Quin deute hem
de  pagar?  I  els  Deutes  ocults?  Hi  ha  molts  interrogants  però  també  hi  ha  experiències
d’empoderament vs el Deute. La qüestió és Què decidim sostenir el Deute o la Vida?

Dijous 16 d’abril, a les 7 del vespre, a Ca la Dona (c/Ripoll 25 de Barcelona (M L4 Urquinaona).

Sònia Farré. Professora de Secundària. De l’equip de coordinació de la PACD i de la Comissió de
Gènere  de  la  PACD.  És  una  de  les  autores  de  l’Informe  sobre  el  deute  públic  a  Catalunya
Independents de qui?, elaborat col·lectivament per la Plataforma d’Auditoria Ciutadana del Deute
(octubre 2014). Aquí la podeu veure en 2 vídeos, 1 de tv3 i l’altre del P.Constituent:

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Les-veus-del-15-M-Sonia-Farre/video/4090714/ Les 
veus del 15M: Sònia Farré (TV3)

https://www.youtube.com/watch?v=1zkeCBd7JgE Sònia Farré a Encerclem La Caixa 
(P.Constituent)

Fins llavors, us proposem aquests materials:

https://www.youtube.com/watch?v=1zkeCBd7JgE
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Les-veus-del-15-M-Sonia-Farre/video/4090714/
http://independentsdequi.cat/wp-content/uploads/2014/11/pacd_independentsdequi.pdf
http://www.caladona.org/2015/03/el-deute-o-la-vida/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/deuteovida160420152.jpg


http://independentsdequi.cat/ – web de l’informe del deute català

http://auditoria  ciudadana.net/2013/03/07/la-deuda-de-genero-el-deute-de-genere-cast-cat/ Comissió
de gènere de la PACD. Publicat al Setmanari Directa nº 308 el 6 de març de 2013

Il·lustració: Roser Pineda. Gràfic: PACD València http://blogs.laveupv.com/13568

FxI

26 de març a les 19.30h a la Llibreria La Caníbal (c/ Nàpols 314, Barcelona)

http://feministesperlaindependencia.com/
http://blogs.laveupv.com/13568
http://auditoriaciudadana.net/2013/03/07/la-deuda-de-genero-el-deute-de-genere-cast-cat/
http://auditoriaciudadana.net/2013/03/07/la-deuda-de-genero-el-deute-de-genere-cast-cat/
http://independentsdequi.cat/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/Cartell-Con-Voz-Propia-1.jpg


Seminari d’Economia Feminista de Barcelona

17/04:: Milonga de tardor en primavera

Publicat a 8 abr 2015 per secretaria caladona.

Sòcies i amigues,
Us convidem a una demostració inusitada a Ca la Dona: “Milonga de tardor
en primavera”. El divendres 17 d’abril,  a les 19.30, l’autora de l’antologia
Eròtiques i despentinades, Encarna Sant-Celoni i Verger, ens presentarà la
seua tercera novel·la de la mà de l’escriptora Roser Atmetlla.
En el transcurs de l’acte, entre mossos en vers i en prosa recitats per l’autora,
la cantant  Mercedes Delclòs ens delectarà amb una cançó feta a partir d’un
text de la novel·la i un tango de Liliana Felipe, i la música  Maria Antònia
Pujol ens embadalirà interpretant amb tenora milontangos varis arranjats per
a l’ocasió.
Que què?… Veniu i ho sabreu. I, en acabant, porrat valencià regat amb vi del
terrer.
Tamaia i Ca la Dona

18/04:: Plantada de llavors per la Caravana de Dones

Publicat a 8 abr 2015 per secretaria caladona.

A Europa s’ha iniciat una caravana que en aquests moments esta circulant. Es va iniciar a la frontera

http://www.caladona.org/2015/04/1803-plantada-de-llavors-per-la-caravana-de-dones/
http://www.caladona.org/2015/04/1704-milonga-de-tardor-en-primavera/


Síria amb Turquia, Kobane, el 8 de Març i actualment està a Kosovo. La seva finalització serà a
Coïmbra el 17 d’Octubre d’aquest any i passarà per Barcelona el 25 i 26 de Setembre.

Doncs dintre dels actes que organitzarem s’inclou la plantada de mongetes del ganxet i cigronet
de la Segarra que recollirem quan la caravana arribi a Barcelona, farem intercanvi de llavors amb
tota Europa.

Això serà, el dissabte 18 d’Abril a les 11′30 a l’estació Terrassa-Est de la Renfe, xerrarem de la
caravana, de sobirania alimentària, dinarem plegades (cal portar el bocata) i després marxarem a
Barcelona totes plegades per participar a la manifestació del TTIP en el bloc de les dones.

Si alguna vol sentir-se més acompanyada hem quedat a les 10h puntuals a Ca la Dona per recollir
materials i anar al tren.

VINE A PASSAR UN DIA DE LLUITA AMB NOSALTRES!

Marxa Mundial de Dones

22/04:: Dia de la Mare Terra: La lluita de Màxima Acuña de 
Chaupe

Publicat a 27 mar 2015 per web.

Benvolgudes, 

Us convidem a celebrar plegades el 22 d’abril, Dial Internacional de la Mare Terra, amb un
videofòrum sobre Màxima Acuña de Chaupe, Defensora de la Terra i l’Aigua, en  lluita contra
Yanacocha, la minera d’or més gran d’Amèrica Llatina. 

Coneixerem la seva història de lluita i resistència amb el desig de sumanr-nos a la campanya
de solidaritat endegada des de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament (RMGD) i la
Xarxa  Regional  Llatinoamericana  de  Dones  Defensores  de  la  terra  i  l’aigua  en  contra  de  les
transnacionals extractives (ULAM). 

Màxima Acuña de Chaupe ha estat reconeguda com a defensora de l’any 2014 entre 7 dones
defensores de Llatinoamèrica (6 de març 2015). És una defensora andina-peruana que està resistint
l’opressió de la minera d’or més gran de Llatinoamerica: Yanacocha. I fins al moment, està en un
procés legal doncs la minera li vol llevar les seves terres al costat d’una llacuna, la qual pretén

http://www.caladona.org/2015/03/2204-dia-de-la-mare-terra/
http://www.caladona.org/2015/03/2204-dia-de-la-mare-terra/
http://www.caladona.org/2015/04/1804-blocfem-totes-contra-el-ttip/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/maxima-acu%C3%B1a-de-chapua.jpg


desembalsar per extreure or, coure i plata.

És ara, més que mai, que la mina hauria de sentir la pressió internacional, doncs fa uns dies van 
tornar a entrar agents de la mina recolzats per la policia nacional al terreny de Màxima per destruir 
els seus cultius de quinoa que tenien creixent allí!!

Us esperem a Ca la Dona, dimecres 22 d’abril a les 19:30h

la Xarxa RMGD i l’Hort de Ca la Dona

Acte per a Dones. Ca la Dona, c/Ripoll 25, Barcelona. Metro Urquinaona L4

25/04:: Presentació pública de l’Alerta Feminista

Publicat a 27 mar 2015 per secretaria caladona.

Si encara no ho has fet, signa!

I no et perdis la presentació! Perquè la nova política continuarà sent

vella política si és patriarcal

Ja en som més de 400 les persones que hem signat l’Alerta Feminista. I en serem encara més a
mesura que n’incrementem la difusió.

Ara és el moment de fer un pas per a la visibilitat i la repercussió d’aquesta iniciativa.

Per això ens convoquem a la presentació pública de l’Alerta, on volem que totes puguem fer sentir

http://alertafeminista.wordpress.com/
https://docs.google.com/forms/d/1Jdn2jtnTa1om00FXYJQbFi5Ex6a-pWCvM7bws-T96QA/viewform?c=0&w=1
http://www.caladona.org/2015/03/2504-presentacio-publica-de-lalerta-feminista/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/Pl%C3%A0nol.jpg


el que ens mou a llençar aquesta iniciativa.

Data: dissabte 25 d’abril

Hora: 12:00h 

Lloc: plaça del Pou de la Figuera (Forat de la Vergonya)  -vegeu plànol a sota.

Confirma l’assistència, si et plau, i fes-ne difusió en el teu entorn. Que el contingut de l’Alerta sigui
un fet, i ho sigui JA, depèn de totes i tots nosaltres.

Esperem ser-ne moltes, el 25, i que hi hagi visibilitat del que es mou no només a Barcelona,
sinó arreu de Catalunya.

Vine! Fem créixer la xarxa de complicitats!

29/04:: El país que volem, a 18h a Ca la Dona (Jornada de 
treball)

Publicat a 8 abr 2015 per web.

Després  de  5  Jornades  dibuixant  El  país  que  volem les  dones  i  com fer-ho  possible,  ens
trobarem en una nova jornada de treball per tancar la 1a fase d’elaboració del document que
ha quedat configurat  en 4 Eixos:  Qualitat  democràtica – Drets  – Llibertats  (violències)  –
Sostenibilitat de la vida

Dimecres 29 d’abril a les 18h a Ca la Dona (fins les 21h +-)

Els debats, xerrades i trobades realitzades fins ara ens han ajudat, i molt, a estructurar el treball que
pretenem fer recollint els eixos vertebradors de la política de les dones en el Manifest El país que
volem i en els principis constitucionals que desitgem fonamentin la futura Constitució. Un treball
que  reconeixem  de  gran  complexitat  malgrat  comptar  amb  els  bagatge  acumulats  d’anys
d’activisme feminista, experiències i sabers col·lectius que massa sovint no tenen el reconeixement
social ni polític que ens agradaria. El treball col·lectiu d’aquests mesos de trobades entra en l’última
etapa abans de la presentació pública.

Si no estàs en cap grup de treball dels eixos i vols venir a la sessió conjunta, avisa’ns, així ens
assegurarem que tindrem materials per a totes (femviacat@gmail.com)

Nosaltres continuem fent camí fins el 27S, convençudes més que mai, que tot aquest procés no

http://feministesperlaindependencia.com/que-fem/
http://www.caladona.org/2015/04/el-pais-que-volem/
http://www.caladona.org/2015/04/el-pais-que-volem/
https://feministesperlaindependencia.files.wordpress.com/2015/01/dsc_0980.jpg


acabarà en que tot segueixi igual. Treballem per visibilitzar la presència i aportacions de les dones i
incloure-les en l’agenda política del país nou que volem.

Estem il·lusionades davant aquesta oportunitat de radicalitat democràtica que ens presenta el camí
cap  a  la  independència,  una  oportunitat  per  construir  un  país  nou  que  sigui  el  més  feminista
possible. I  sembla  que  aquest  cop  si.  Bona  part  del  país  està  repensant  com  tirar  endavant,
confluències i interdependències… i nosaltres ens hem decidit a ser-hi per portar a primer pla les
aportacions feministes, doncs les dones sabem que un altre món és possible…un país nou i millor
per a totes i tots.

Foto de l’arbre amb Eixos vertebradors, dibuixat pel El País que volem les dones. Dibuix
original de Roser Pineda, 22 de novembre 2014

Si no pots venir dimecres 29/04 però vols afegir-te al grup, escriu-nos: femviacat@gmail.com

Estem estenent la xarxa dones feministes per la independència per tot el territori, si vols sumar-te,
seràs benvinguda. Contacta amb nosaltres i passa-ho…Gràcies!

FxI

06/05:: Presentació dels nous materials “Estimar no fa mal, 
viu l’amor lliure de violència”

Publicat a 8 abr 2015 per secretaria caladona.

Tamaia participa d’aquesta jornada presentant el “Manual de Prevenció de la Violència Masclista. 
Guia pedagògica i metodològica”, dins l’apartat d’eines de prevenció que tindrà lloc a les 11.15h.

6 de maig al Caixa Fòrum Barcelona (Av. Ferrer i Guàrdia, 6-8)

TAMAIA Viure sene violència

http://www.caladona.org/2015/04/0605-presentacio-dels-nous-materials-estimar-no-fa-mal-viu-lamor-lliure-de-violencia/
http://www.caladona.org/2015/04/0605-presentacio-dels-nous-materials-estimar-no-fa-mal-viu-lamor-lliure-de-violencia/
http://feministesperlaindependencia.com/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/Tamaia_estimar-no-fa-mal.jpg


06/05:: Preparació de les Jornades Feministes 2016

Publicat a 8 abr 2015 per secretaria caladona.

Hola a totes,

recordeu que aquest dimecres 6 ens trobem a les 18h a Ca la Dona (C/Ripoll, 25) per a continuar
entre totes amb el procés de preparació de les Jornades Feministes 2016. En aquesta ocasió vam
acordar centrar la reunió en els següents punts:

- Establir un calendari.

- Establir els criteris per l’extensió territorial.

- Definir el format de les jornades.

Animeu-vos a participar, tant si heu vingut a altres reunions com si voleu incorporar-vos ara, contra
més siguem millor!!!

Com sempre… us esperem amb molta energia i il·lusió!!!

Les Jornades Feministes 2016 seran de TOTES o no seran!

… I entre totes les hem de preparar!

salut i feminismes!!!

http://www.caladona.org/2015/04/0605-preparacio-de-les-jornades-feministes-2016/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/02/2015-02-07-13.39.43.jpg


08/05:: Presentació de la investigació sobre feminicidis a 
Medellin

Publicat a 9 abr 2015 per secretaria caladona.

Durant  aquesta  setmana ens  acompanya Alejandra Londoño,  membre  de  la  Xarxa Feminista
Anitimilitarista en diferents actes a la ciutat de Barcelona. Alejandra presentarà la investigació
realitzada per aquesta Xarxa a Medellín sobre el feminicidi que es pateix a la ciutat:  Violència
neoliberal  feminicida a  Medellín.  Perspectives  polítiques  del  feminisme popular davant  el
neoliberalisme. 

Alejandra forma part  d’aquesta  xarxa i  va ser educadora popular  de la  mateixa durant  9  anys.
Actualment és professora universitària a Bogotà,  forma part de la Tremenda Revoltosa Batucada
Feminista i  està vinculada al Grup Llatinoamericà d’Estudi, Formació i Acció Feminista, GLEFAS.

La xarxa compta amb 24 anys de treball feminista i popular, fins a l’any 2010 va treballar amb
major èmfasi l’objecció de consciència  des d’un enfocament antimilitarista i noviolent, debel·lant
les causes estructurals del conflicte armat. Des del 2011 fins ara, la xarxa ha  redimensionat les
intencions polítiques de l’organització i potencien la lluita social i política que afavoreixi el canvi
del model econòmic i polític. Aquesta proposta s’acompanya amb processos de formació popular
per tal de construir una societat més comunitària i humanista.

La Xarxa Feminista Antimilitarista denuncia que a les darreres dècades a Medellín s’ha consolidat
un model  de ciutat  que respon a les  necessitats  de l’economia transnacional  amb processos  de
privatitzacions i expropiacions de béns comuns a la regió.  Han investigat i analitzat la situació de
les dones treballadores, les seves condicions de vida i de treball i les violències que les afecten a
elles i les seves comunitats.

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/cartillaViolencia-Neoliberal-Feminicida-2015-1.pdf
http://www.caladona.org/2015/04/0805-presentacio-de-la-investigacio-sobre-feminicidis-a-medellin/
http://www.caladona.org/2015/04/0805-presentacio-de-la-investigacio-sobre-feminicidis-a-medellin/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/presentacio_n_caladona.jpg


Ens ho explicaran a Ca la Dona divendres 8 de maig a les 18h.

Marxa Mundial de Dones

14/05:: Presentació del llibre “Ellas y sus relatos” amb 
l’escriptora Remei Sipi

Publicat a 2 mai 2015 per secretaria caladona.

Les escriptores guineanes, Remei Sipi, Nina Camo i Melibea Obono ens regalen experiències de
vida i emoció de tres dones en “Elles i els seus relats“. El dia dijous  14 de maig, la  Xarxa de
Migració, Gènere i Desenvolupament et convidem a compartir amb una de les autores:  Remi
Sipi.

14 de maig, 19.30h a Ca la Dona

Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament

http://www.caladona.org/2015/05/1405-presentacio-del-llibre-ellas-y-sus-relatos-amb-lescriptora-remei-sipi/
http://www.caladona.org/2015/05/1405-presentacio-del-llibre-ellas-y-sus-relatos-amb-lescriptora-remei-sipi/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/05/LlibreEllasySusRelatos.jpg


19/05:: Vaga de Totes

Publicat a 2 mai 2015 per secretaria caladona.

CONVOCATÒRIES UNITÀRIES:
• 18 de maig a les 22h: cassolada i apagada de llum 

• 19 de maig a les 18h: manifestació a la Plaça de la Catedral (Barcelona) 

Veure les convocatòries de barris i pobles aquí

https://vagadetotes.wordpress.com/#convocatories19m
http://www.caladona.org/2015/05/1905-vaga-de-totes/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/05/manifest-VdT.png


Decarrega’t aquí la nota de premsa de la VdT

Vaga de Totes

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/05/catNotadepremsa19maig-1.pdf
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/05/octaveta19maig_a6.png


21/05:: Concentració- Dia internacional de les dones per la 
pau i el desarmament

Publicat a 2 mai 2015 per secretaria caladona.

Porteu espelmes, llanes, cartolines per omplir la plaça de veus de dones per la pau. Us convoquem a
totes les dones de Barcelona que actuen i promouen  UNA PAU SENSE VIOLÈNCIES, dones
colombianes, afganeses, palestines, sharauís, sirianes, mexicanes, kurdes, congoleses… objectores
fiscals… i totes les dones activistes per la pau, feministes i antimilitaristes.

NI GUERRA QUE ENS DESTRUEIXI NI PAU QUE ENS OPRIMEIXI

PROU GUERRES CONTRA LES DONES!!!!

En front del militarisme i les guerres proposem:

- Enfortir les relacions entre les dones

- Posar en primer terme la cura de les persones i la vida

- El dret a decidir sobre el nostre cos

- Un nou concepte de seguretat sense exèrcits ni grups armats

- Donar reconeixement al diàleg i la paraula per resoldre qualsevol conflicte

NI UNA DONA, NI UN HOME, NI UN EURO PER LES GUERRES!

ESCOLTEU LES VEUS DE LES DONES PER LA PAU

http://www.caladona.org/2015/05/2105-concentracio-dia-internacional-de-les-dones-per-la-pau-i-el-desarmament/
http://www.caladona.org/2015/05/2105-concentracio-dia-internacional-de-les-dones-per-la-pau-i-el-desarmament/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/05/Objeccio.jpg


Descarrega’t la informació per fer Objecció Fiscal a la despesa militar aquí

Dones x Dones

23/05:: Kafeta Feminista Antirepressiva a la Negreta del Gòtic

Publicat a 2 mai 2015 per secretaria caladona.

SI ENS TOQUEN A UNA ENS TOQUEN A TOTES

El dissabte 23  de maig Feministes Indignades us convidem a compartir una jornada en suport a
diferents grups que están visquent situacions de repressió.

Com a Feministes creiem necessari activar la solidaritat teixint xarxes de suport mutu. Generant
espais de reflexió vers la repressió on es tingui en compte les cures i les emocions, com aspectes
imprescindibles de la solidaritat feminista.

El programa de la jornada será diurn convocant a les  12h amb aperitiu i  un espai de debat,
continuarem amb dinar a les 15h i café i pastes per acabar amb una mica de música a la tarda fins
les 20h. Habilitarem un  espai agradable per a criatures.  Tot això ho farem a  La Negreta del
Gòtic (c/Nou de Sant Francesc 21), l’espai será mixte i convoquem l’entorn feminista. 

Feministes Indignades

http://www.caladona.org/2015/05/2305-kafeta-feminista-antirepressiva-a-la-negreta-del-gotic/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/05/of2015.pdf
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/05/teixint_cures2-1.jpg


28/05:: Activismes feministes per la salut de les dones

Publicat a 2 mai 2015 per secretaria caladona.

Recorda 28 de maig a les 18.30h a la Bonne (Sant Pere Més Baix, 7, 3a planta)

Xarxa de Dones per la Salut

2/06:: Tertúlia Eleccions 24M, i ara què?

Publicat a 2 mai 2015 per web.

Benvolgudes,

Deixem passar uns dies per trobar-nos i “tertuliejar” sobre els resultats de les eleccions. Coneixerem
ja moviments post-resultats per saber com es configuren els ajuntaments CAT? En un panorama
més  obert  que  mai, com  seguim  amb  el  procés  de  transició  nacional?  Quines  possibilitats  de
ruptures semblen possibles?

Compartirem tota l’anàlisi dels resultats eleccions municipals i autonòmiques….i de tot allò que
tinguem ganes de parlar-ne.

Vine a “tertuliejar” a Ca la Dona, 19h dimarts 2 de juny

Acabarem sobre les 21h

http://www.caladona.org/2015/05/tertulia-eleccions-24/
http://www.caladona.org/2015/05/2805-activismes-feministes-per-la-salut-de-les-dones/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/05/image004.png


FxI

13/06:: El Priorat homenatja Neus Català i li lliura la Distinció
d’Honor del Priorat
Publicat a 2 jun 2015 per secretaria caladona.

Benvolgudes,

L’Amical de Ravensbrück ens ha convidat a l’acte d’homenatge a Neus Català que des del Consell
Comarcal del Priorat preparen per aquest dissabte 13 de juny amb motiu dels 100 anys del seu
naixement.

L’acte tindrà lloc el dissabte 13 de juny al Teatre de l’Artesana de Falset i vol ser el reconeixement
de la comarca a una prioratina que ha dedicat la seva vida a la lluita per la justícia i la llibertat.

A les 17h, Neus Català rebrà la Distinció d’Honor del Priorat

Ens veiem a la tarda al Teatre de l’Artesana de Falset! Pl. de l’Artesana, s/n,Falset

Més  informació: http://www.priorat.cat/actualitat/noticia/el-priorat-homenatja-neus-catala-i-li-
lliura-la-distincio-d%E2%80%99honor-del-priorat

·#Any NeusCatalà

http://www.priorat.cat/actualitat/noticia/el-priorat-homenatja-neus-catala-i-li-lliura-la-distincio-d%E2%80%99honor-del-priorat
http://www.priorat.cat/actualitat/noticia/el-priorat-homenatja-neus-catala-i-li-lliura-la-distincio-d%E2%80%99honor-del-priorat
http://www.caladona.org/2015/06/1306-el-priorat-homenatja-neus-catala-i-li-lliura-la-distincio-d%E2%80%99honor-del-priorat/
http://www.caladona.org/2015/06/1306-el-priorat-homenatja-neus-catala-i-li-lliura-la-distincio-d%E2%80%99honor-del-priorat/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/06/neuscatala.gif_1630842361.jpg


19 i 20/06:: Escola Feminista d’Estiu “Feminismes per 
enderrocar el patriarcat”

Publicat a 7 mai 2015 per secretaria caladona.

És un plaer per a nosaltres convocar-vos a la sisena edició de l’Escola Feminista d’Estiu, sota el
títol “Feminismes per enderrocar el patriarcat”, que tindrà lloc els dies 19 i 20 de Juny a Ca la
Dona (C/Ripoll,  25). Esteu totes convidades a assistir-hi i participar!!! Recordeu que no cal
inscripció prèvia. Us adjuntem el cartell perquè ens doneu suport en la difusió.

Comptarem amb dos eixos temàtics:

Divendres 19 

16:30h “Art-íssimes, activismes feministes des de l’art. Fusió artística de creativitats significants”

Dissabte 20

11h “Fartíssimes de precarietats vitals. Alternatives i accions per una vida vivible”

14h Vermut feminista

A més de demanar la vostra implicació durant les sessions de l’EFE parlant i compartint sabers i
experiències feministes, necessitem col·laboradores per ajudar en tasques logístiques i de tot tipus.
Si pots/vols col·laborar envia’ns un mail a xarxafem@xarxafeminista.org posant a l’assumpte
“Xarxa suport EFE’15″. 

Esperem que us agradi la proposta i sobretot que us animeu a participar!!!

ORGANITZEN:

mailto:xarxafem@xarxafeminista.org
http://www.caladona.org/2015/05/19-i-2006-escola-feminista-destiu-feminismes-per-enderrocar-el-patriarcat/
http://www.caladona.org/2015/05/19-i-2006-escola-feminista-destiu-feminismes-per-enderrocar-el-patriarcat/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/05/cartell_EFE_2015_difusi%C3%B3.jpg


Xarxa Feminista

Ca la Dona

Activistes independents

02/07:: Matrimonis forçats com a nova forma de trata d’éssers
humans a Europa

Publicat a 3 jun 2015 per secretaria caladona.

Benvolgudes companyes i amigues,

Ens plau convidar-vos al  TALLER sobre MATRIMONIS FORÇATS COM A NOVA FORMA
DE TRATA D’ÉSSERS HUMANS A EUROPA que tindrà lloc el proper dijous 2 de juliol a Ca
la Dona (c. Ripoll, 25) de Barcelona, de 10 a 13h del matí.

Emmarcat en el projecte MATRIFOR “Approaching forced marriages as a new form of trafficking
in  human  beings  in  Europe”,  el  taller  abordarà  la  problemàtica  dels  matrimonis  forçats  a
Catalunya i  a Espanya d’acord amb la legislació europea.  La formació s’adreça a tothom, en
especial  als  professionals  del  circuit  territorial  contra  la  violència  masclista  en  els  àmbits  dels
serveis  d’atenció  a  les  dones,  serveis  socials,  educació,  justícia,  immigració,  cossos  policials  i
representants polítics.

El  taller  anirà  a  càrrec  de  Noelia  Igareda,  Doctora  en  Dret  per  la  Universitat  Autònoma  de
Barcelona, membre del Grup Antígona i investigadora principal del projecte MATRIFOR.

Agrairem que ens confirmeu la vostra assistència però no és necessària per assistir-hi.

Us esperem!

Dones Juristes

933220617

donesjuristes.cat

http://antigona.uab.cat/index.php/ca/projectes
http://www.caladona.org/2015/06/18786/
http://www.caladona.org/2015/06/18786/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/donesjuristes3.jpg


3 i 4/07:: [Formació] Violència masclista: Detecció, 
identificació, i intervenció responsable

Publicat a 3 jun 2015 per secretaria caladona.

Formació especialitzada de 12h

3 i 4 de juliol de 2015

Inscripció oberta a www.tamaia.org

Marc conceptual:

Com  la  comprensió  de  la  violència  masclista  condiciona  i  alhora  està  condicionada  per
l’apropament que se’n fa. Efectes en la intervenció.

- Origen i evolució conceptual respecte a la violència.

- Magnitud i dimensionalitat de la violència vers les dones.

- Models i eines de comprensió de la problemàtica.

Detecció:

Revisar-nos ens possibilita detectar. Eines i recursos que ens faciliten desvetllar com les pròpies
creences actuen en la detecció de relacions abusives.

- Elements que dificulten la detecció.

- Diferències entre violència i agressivitat.

- Dinàmiques abusives.

Identificació:

Identificar  quins  son  i  com  s’articulen  els  mecanismes  que  conformen  i,  alhora,  legitimen  la
violència vers les dones en les relacions íntimes i/o familiars.

- L’amor romàntic com a legitimador de l’abús

- Models de masculinitat i feminitat

http://tamaia.org/
http://www.caladona.org/2015/06/3-i-407-formacio-violencia-masclista-deteccio-identificacio-i-intervencio-responsable/
http://www.caladona.org/2015/06/3-i-407-formacio-violencia-masclista-deteccio-identificacio-i-intervencio-responsable/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2012/11/Logo-Tamaia.jpg


- El cicle de la violència

- Violència i cicle vital

Intervenció responsable:

Què es pot fer, qui ho pot fer i què no s’ha de fer en la relació d’ajut. Com establim els límits i la
responsabilitat en funció de l’àmbit d’intervenció.

- Límits de la intervenció.

- Agents de reparació i agents de perpetuació del dany.

- Primers auxilis.

- Xarxa de recursos.

Preu: 180€

Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison

Sant Pere més baix, 7 – Barcelona.

Horari: Divendres 3/07/2015 de 16 a 20h

Dissabte 4/07/2015 de 9:30 a 14:30h i de 16 a 19h.

Per a més informació: comunicació@tamaia.org

Bloc feminista a la Via Catalana 2015. T’apuntes?

Publicat a 8 jul 2015 per web.

Benvolgudes amigues,

Un grup de sòcies de Ca la Dona participarem juntes a la via catalana l’11 de setembre com ja
vàrem fer en les dues edicions anteriors (la V a la Gran Via i la cadena humana, viatjant a les Terres
de l’Ebre).  Enguany el  repte  és omplir  l’Avinguda Meridiana de Barcelona amb la  Via Lliure.
Nosaltres participarem per l’autoderminació dels pobles i  per una  Catalunya justa i  solidària,
antipatriarcal, feminista, sostenible, respectuosa amb la terra i sense exèrcits.

La  intenció  de  l’ANC és  fer  una  onada  col·lectiva  a  l’Av.  Meridiana  amb  10  colors  que
visibilitzaran  deu eixos  o  blocs  de  continguts.  Encara  no  sabem si  haurem de  formalitzar  una

http://www.caladona.org/2015/07/bloc-feminista-a-la-via-catalana-2015-t%E2%80%99apuntes/
https://assemblea.cat/?q=node/9816
http://www.caladona.org/2015/06/3-i-407-formacio-violencia-masclista-deteccio-identificacio-i-intervencio-responsable/comunicaci%C3%B3@tamaia.org
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/07/mapavialliure11s2015.jpg


inscripció col·lectiva com en les dues edicions  anteriors.  Mentrestant,  volem triar  un tram amb
zones ombrívoles, metro proper i veïnes acollidores, i  decidint com participem. Tot i així,  si és
necessari garantir algun tram i ens adaptaríem al que digui l’organització.

Si estàs interessada en omplir un tram feminista a la Via de l’11 de setembre 2015, participar en
com ens organitzem i visibilitzem (ESTEM PREPARANT SORPRESES)…aquí tens el formulari
per  apuntar-te.  I  ja  saps,  passa-ho  a  totes  les  amigues,  companyes….!  FORMULARI:
http://goo.gl/forms/vEkjh0BkAp

Com d’altres  vegades,  en  el  moment  de  fer  la  inscripció  col·lectiva  farem arribar  a  l’ANC la
necessitat de visibilitzar la participació de les dones a través de l’ús d’un llenguatge no excloent en
tot els escrits i activitats i així com la necessitat d’explicitar quina Catalunya volem.

Foto: 11/09/2013, vam anar a fer la via feminista a les Terres de l’Ebre, a Amposta!

http://goo.gl/forms/vEkjh0BkAp
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/07/viafeminista-amposta-450x253.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/07/20140911_163010.jpg


Fotos: 11/09/2014, vam anar al Tram 57, Fila 7 i Fila 8, a la Gran Via amb Balmes-Universitat, a
Barcelona!

Abraçades

Volem construir un país nou millor per a totes i tots. El 27S ho podem fer realitat!

Feministes per la Independència (independents del patriarcat, capitalisme i militarisme)

16/07:: Sopar Estiu de Dones Juristes i Col·loqui

Publicat a 9 jun 2015 per secretaria caladona.

Benvolgudes sòcies, companyes i amigues,

Us escrivim per convidar-vos al  sopar d’estiu de Dones Juristes que aquest any se celebrarà el
dijous  16  de  juliol  a  les  21h a  la  terrassa  del  restaurant  ATTIC (c.  Les  Rambles,  120)  de
Barcelona.

A les postres, Mercè Molina ens parlarà sobre la figura del coordinador parental.

A l’arxiu adjunt trobareu el menú, que surt per  29.95€. Aquelles persones que vulguin venir però
tinguin alguna al·lèrgia o particularitat en relació al menú, que ens ho facin saber. El restaurant ens
ha assegurat que són flexibles i que poden oferir alternatives.

Us  recordem  també  que  podeu  venir  amb  qui  vulgueu,  només  cal  que  confirmeu  la  vostra

http://feministesperlaindependencia.com/
http://www.caladona.org/2015/06/1607-sopar-estiu-de-dones-juristes-i-col%C2%B7loqui/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/06/Menu-ATTIC-Flors-1.pdf
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/06/Invitaci%C3%B3-Sopar-d-Estiu-2015-page-001.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/07/IMG-20140911-WA0063.jpg


assistència.  Podeu  fer-ho fins  dilluns  13  de  juliol  a  les  14h enviant  un  correu  a
info@donesjuristes.cat o per telèfon al 93 322 06 17.

Us hi esperem a totes!!

Dones Juristes

933220617

13/07:: Feminismes al Kurdistan i als PPCC: confluències, 
divergències i solidaritats

Publicat a 8 jul 2015 per secretaria caladona.

“Feminismes al  Kurdistan i  als Països Catalans: convergències,  divergències i solidaritats” amb
Meral  Cicek,  presidenta  del  Centre  Kurd  per  a  les  qüestions  de  les  dones  a  Erbil,  i  diversos
col·lectius i organitzacions feministes i internacionalistes.

Dilluns 13 de juliol a les 18:30 a Ca La Dona

http://www.caladona.org/2015/07/1307-feminismes-al-kurdistan-i-als-ppcc-confluencies-divergencies-i-solidaritats/
http://www.caladona.org/2015/07/1307-feminismes-al-kurdistan-i-als-ppcc-confluencies-divergencies-i-solidaritats/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/07/CARTELLS-KURDES13JULIOL-02-WEB.jpg


Organitza: Projecte “Escampant la llavor: revolució feminista kurda i epistemologies radicals”

Amb la Col·laboració d’Entrepobles 

I amb el suport d’Antipode Foundation

16/07:: Sopar d’Estiu de Dones Juristes

Publicat a 9 jul 2015 per secretaria caladona.

Benvolgudes sòcies, companyes i amigues,

Us escrivim per convidar-vos al  sopar d’estiu de Dones Juristes que aquest any se celebrarà el
dijous  16  de  juliol  a  les  21h a  la  terrassa  del  restaurant  ATTIC (c.  Les  Rambles,  120)  de
Barcelona.

A les postres, Mercè Molina ens parlarà sobre la figura del coordinador parental.

A l’arxiu adjunt trobareu el menú, que surt per  29.95€. Aquelles persones que vulguin venir però
tinguin alguna al·lèrgia o particularitat en relació al menú, que ens ho facin saber. El restaurant ens
ha assegurat que són flexibles i que poden oferir alternatives.

Us  recordem  també  que  podeu  venir  amb  qui  vulgueu,  només  cal  que  confirmeu  la  vostra
assistència.  Podeu  fer-ho fins  dilluns  13  de  juliol  a  les  14h enviant  un  correu  a
info@donesjuristes.cat o per telèfon al 93 322 06 17.

Us hi esperem a totes!!

Dones Juristes

933220617

donesjuristes.cat

http://www.caladona.org/2015/07/1607-sopar-destiu-de-dones-juristes/
http://www.donesjuristes.cat/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/06/Menu-ATTIC-Flors-1.pdf
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/06/Invitaci%C3%B3-Sopar-d-Estiu-2015-page-001.jpg


8/08:: Participem a l’Acte central de la Via Lliure a la Igualtat

Publicat a 9 jul 2015 per web.

 

Dissabte 8 d’agost us convidem a acompanyar-nos al Vendrell: La Núria Casals intervindrà a
l’acte central de la Via Lliure a la Igualtat “Festa central al Penedès”, organitzat per la Regió
3  de  l’Assemblea  Nacional  Catalana.  Presentarem  el  decàleg  per  una  Catalunya  lliure,
independent i feminista.

Després de les setmanes dedicades a l’equilibri territorial,  solidaritat,  oberts al món, diversitat i
sostenibilitat, arriba la setmana per promoure el debat sobre la Igualtat, del 3 al 9 d’agost, amb
l’acte central de la campanya d’estiu de l’ANC sobre aquest eix a la Rambla Cañas d’ El Vendrell.

Hi ha preparades moltes activitats des de les 18h, hora prevista per l’arribada de la Marxa per la
igualtat per les tres comarques del Penedès: música, dansa, teatre, mural de desitjos per la Igualtat,
lectura de poemes, zona infantil…

A les 19:30 hi haurà tertúlies simultànies amb les convidades i convidats al Fòrum, que més tard
pujaran a l’escenari per visibilitzar les diferents vessants de “la Igualtat”. Les intervencions aniran a
càrrec de: Santiago Vidal, Patricia Gabancho, Montserrat Jornet, Francesc Soler, David Elvira
i Núria Casals.

http://www.caladona.org/2015/07/via-lliure-a-la-igualtat/
https://feministesperlaindependencia.files.wordpress.com/2015/07/img-20150729-wa0012.jpg


Aquí teniu el programa detallat:

Quant i on? : Dissabte 8 d’agost, Rambla Cañas d’El Vendrell, 18h

La  Campanya  d’Estiu  de  l’ANC.  Campanya  per  l’11  de  setembre  al  voltant  de  10  eixos
vertebradors  de  la  futura  República  Catalana:  equilibri  territorial,  solidaritat,  oberts  al  món,
diversitat,  sostenibilitat,  igualtat,  benestar  i  justícia  social,  innovació,  regeneració democràtica i
educació i cultura. Els 10 eixos estan representats en els 135 Trams de la Vida 2015 a l’Avinguda
Meridiana de Barcelona.  Els Trams corresponents a l’eix Igualtat  Igualtat  són els del 78 al  92.
Feministes  per  la  Independència  (FxI)  convoquem  a  totes  a  participar  a  la  diada  omplint  la
Meridiana amb el Bloc Feminista al #TRAM82.

Més informació: Guia Pràctica de la Diada 2015 i web ViaLliure

https://via.assemblea.cat/cat/campanya-d-estiu
http://www.naciodigital.cat/noticia/90480/via/lliure/republica/catalana/guia/practica/diada/2015
http://feministesperlaindependencia.cat/2015/07/22/omplimlameridiana-tram-82/
https://feministesperlaindependencia.files.wordpress.com/2015/07/img-20150729-wa0012.jpg


27/08:: Trobada Bloc Feminista pel #Tram82 a la 
#ViaLliure11S

Publicat a 9 jul 2015 per web.

Benvolgudes,

Com sabeu tornem a participar juntes a la via catalana l’11 de setembre com ja vàrem fer en les 
dues vies anteriors (la V a la Gran Via i la cadena humana, viatjant a les Terres de l’Ebre). Enguany 
el repte és omplir l’Avinguda Meridiana de Barcelona amb la Via Lliure, nosaltres ens hem inscrit al
TRAM82.

Per organitzar  la mobilització en trobarem DIJOUS 27 d’agost a les 18h a Ca la Dona. Així 
doncs, us convoquem a totes a participar en el Bloc Feminista, les apuntades a la via i les no 
apuntades!

Volem visibilitzar-nos com a feministes per l’autoderminació dels pobles i per una Catalunya 
justa i solidària, antipatriarcal, feminista, sostenible, respectuosa amb la terra i sense exèrcits.

Totes les idees són benvingudes!

Encara es poden fer inscripcions a la ViaLliure Meridiana: https://via.assemblea.cat/cat/inscripcions
Recordeu a triar TRAM82!

Molt bon descans a totes

Feministes per la Independència (independents del patriarcat, capitalisme i militarisme)

http://www.caladona.org/2015/07/bloc-feminista-tram82/
http://www.caladona.org/2015/07/bloc-feminista-tram82/
http://feministesperlaindependencia.cat/
https://via.assemblea.cat/cat/inscripcions
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/07/11S2015POSTERTRAM821.jpg


03/09:: Reunió Caravana Feminista de la Marxa Mundial de 
les Dones a Catalunya

Publicat a 9 jul 2015 per secretaria caladona.

Com totes sabeu la Caravana Feminista de la MMD va iniciar el seu recorregut el passat mes de
març  i  des  d’aleshores  continua  un  intens  viatge  ple  d’experiències  de  lluites  i  alternatives
feministes a través d’Europa.

En el seu tram final la Caravana entrarà a Catalunya el dia 24 de setembre i continuarà cap a Euskal
Herria, Galiza i, finalment, Portugal. Serà a Lisboa on el 17 d’octubre farem l’acte final d’aquesta
intensa experiència .

L’estada a Catalunya serà breu, el 27 surt cap a EH, i complicada per la coincidència amb el 27S,
però us volem explicar i compartir amb totes vosaltres què farem durant aquest dos dies . I sobretot
necessitem les vostres idees i el vostre suport per una acció feminista contra el TTIP eL 25 de
setembre.

Per això us convoquem a totes

Dijous , 3 de setembre a les 18:30 hores a Ca la Dona.
Que tingueu unes bones vacances  i us esperem a totes al setembre.

4/09 Festa de la Diversitat. Quedem a Ca la Dona a les 17h.

Publicat a 9 jul 2015 per web.

Benvolgudes,

Divendres 4 de setembre estem convidades a la Festa de la Diversitat que organitzen les companyes
de l’Anc de Ciutat Vella, 19h Plaça dels Àngels (bcn).

Les FxI quedem a Ca la Dona a les 17h per recollir  els decàlegs Per una República Catalana
Lliure, Independent i Feminista en diferents idiomes que presentarem i repartirem a la Plaça dels
Àngels.

Aprofitem la trobada per fer repàs de les accions que farem al TRAM 82 de la Via Lliure el proper
11 de setembre! Vine!

http://www.caladona.org/2015/07/409-festa-de-la-diversitat/
http://www.caladona.org/2015/09/decaleg-per-a-la-republica-catalana-lliure-independent-i-feminista/
http://www.caladona.org/2015/07/0309-reunio-caravana-feminista-de-la-marxa-mundial-de-les-dones-a-catalunya/
http://www.caladona.org/2015/07/0309-reunio-caravana-feminista-de-la-marxa-mundial-de-les-dones-a-catalunya/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/07/image001.jpg


11/09:: Divendres 11 omplirem de lila el TRAM82 de la 
ViaLliure!

Publicat a 1 set 2015 per secretaria caladona.

Benvolgudes sòcies i amigues de Ca la Dona…Us convidem a totes a  omplir  de feminisme el
Tram 82 de la Meridiana (eix Igualtat, color lila),  el carrer major de la República Catalana!
Anem juntes més de 100 feministes….veniu! Porteu samarreta-vestit… blanc!

Divendres omplirem de colors els 135 trams –tants com escons hi ha al Parlament–, que serviran
per traslladar fins a la cambra catalana deu eixos per a la República Catalana, un país nou que
volem  construir…Nosaltres  volem  una  Catalunya  justa  i  solidària,  feminista,  sostenible,
respectuosa amb la terra i sense exèrcits!

Ens trobarem a la Meridiana,una mica mes amunt d’Aragó, des de les 15h. Si vas en Metro:
Clot,  sortida  Aragó-Meridiana.  Busca  els  globus  liles  o  el  Punt  informació  on  tindrem el
Decàleg     Per  una  República  catalana,  lliure  independent  i  feminista.  El  tenim  en  més  de  12
llengües!  Estarem inflant globus liles. Qui vulgui participar podrà escriure missatge en un globus
(per recordar les que falten, per visibilitzar rebuig, desitjos…etc). a les 1645h una companya farà
una petita intervenció i donarà pas a l’enlairament.

16:45h  Acció  simbòlica  “Per  una  República  catalana  lliure  de  violències  masclistes”.
Enlairament de 200 globus liles

Hem tingut un  estiu horrible. Volem que l’eradicació de la violència masclista sigui una qüestió
d’Estat a la República Catalana. On tothom se’n senti i se’n faci responsable. És cabdal aconseguir
la implicació de tothom per a poder ser totes lliures. Políticament és una qüestió que afecta a totes
les  estructures d’estat  (presents i  futures):  serveis de salut,  de justícia,  policials  i  de seguretat,
educatius,  serveis  socials,  ocupació…per  tant  PROU  RETALLADES en  les  polítiques  de
prevenció,  detecció,  reparació,  protecció i  lluita  vers les violències masclistes! Prou agressions,
prou maltractaments, prou explotacions, prou assassinats, prou complicitat,  prou victimitzar-nos,
prou d’ignorar a totes les que ja no hi són, prou terrorisme masclista, prou impunitat! El feminicidi
al codi penal del proper estat català!

17:14 inici acció punter Via Lliure 2015

A les 17.14 començarà a avançar la fletxa-punter gegant, del carrer de Rosselló-Pòrcel al parc de la
Ciutadella, per tota la Meridiana. Quan passi la fletxa gegant pel TRAM hem d’aixecar la fletxa-
punter de color que toqui a cada Tram, els nostres són els punters liles!

http://www.caladona.org/2015/09/divendres-11-omplirem-de-lila-el-tram82/
http://www.caladona.org/2015/09/divendres-11-omplirem-de-lila-el-tram82/
http://www.caladona.org/2015/08/prou-impunitat/
http://www.caladona.org/2015/09/decaleg-per-a-la-republica-catalana-lliure-independent-i-feminista/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/09/tram82-copia.jpg


I nosaltres…en finalitzar l’onada de color …  Foto col·lectiva per la col·lecció…un selfie! 

Queden  pocs  dies  per  la  diada….si  encara  no  t’has  apuntat  ho  pots  fer  aquí
https://via.assemblea.cat/cat/via-lliure/recorregut

Totes les que vulgueu/tingueu temps…hem tornat a quedar dimarts 8/09 a les 17:30h a ca la
dona, podràs aconseguir el vano feminista! (per fer passar millor la calor de divendres!). Ja tens el
Vano feminista? Vanos per finançar l’edició de tot el material rodat pel vídeo Les dones i el procés
català.  El  vídeo  publicat  per  Ara  és  l’Hora  són  els  7,30  minuts  que  ja  haureu  vist
http://feministesperlaindependencia.cat/2015/08/24/video-feminisme-independencia/ però hi ha més
d’1h de conversa.

Salut, feminisme i independència!

http://feministesperlaindependencia.cat/2015/08/24/video-feminisme-independencia/
http://feministesperlaindependencia.cat/2015/08/07/vanos-fxi/
https://via.assemblea.cat/cat/via-lliure/recorregut
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/09/IMG-20150813-WA0010.jpg


19/09:: Dones per la Independència, Independència per a les 
Dones, 11:30h a Auditori Campus Ciutadella, UPF
Publicat a 1 set 2015 per secretaria caladona.

Benvolgudes sòcies, grups  i amigues de Ca la Dona,

Les dones estem fent la revolució per un país més just i equitatiu, un país millor per a totes i tots,
des dels carrers i places de pobles i viles, també des de la política formal de partits polítics i entitats
socials.  A casa  nostra,  estem davant  unes  eleccions  que  ens  poden  portar  cap  a  la  República
Catalana….que nosaltres volem feminista. Com ho veuen les candidates pel Sí a la independència? 
Aquí teniu la invitació formal…us esperem!

Benvolgudes,

Des de Feministes per la Independència (FxI) us volem convidar a participar en l’acte que
organitzem el dia 19 de setembre, “Dones per la Independència, Independència per a
les Dones“. L’acte consisteix en el diàleg entre candidates de les dues llistes sobiranistes
respecte la doble temàtica presentada en el títol: (1)  Per què haurien de voler les dones la
independència? Per què votar SÍ?; (2) Com garantim la independència de les dones a partir
del 28S? Quines polítiques de dones en el nou país?

La presentació i moderació del diàleg serà a càrrec de FxI i les sis dones que intervindran
són:Carme Forcadell,  Patricia Gomà, Nora Miralles, Sílvia Requena, Gabriela Serra i Anna

Surra..  A la  Fila  Zero convidem a les associacions de dones d’arreu del  país i  de les

http://www.caladona.org/2015/09/1909-invitacio-acte-dones-per-la-independencia-independencia-per-a-les-dones/
http://www.caladona.org/2015/09/1909-invitacio-acte-dones-per-la-independencia-independencia-per-a-les-dones/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/09/19S2015POSTER-web.jpg


responsables de polítiques de dones dels partits sobiranistes. L’acte se celebrarà d’11.30h
a  13.00h,  a  l’Auditori  del  Campus  de  la  Ciutadella,  a  la  Universitat  Pompeu  Fabra,
Barcelona.

Com arribar-hi:

METRO Línia 4 CIUTADELLA – VILA OLÍMPICA; METRO Línia 1 i RODALIES – Arc de
Triomf.  TRAM Línies  T4,  T5 WELLINGTON i  CIUTADELLA-VILA OLÍMPICA. BUS V27,
V21, H16, 92, 36.

Us preguem confirmeu la vostra assistència (femviacat@gmail.com) i que en feu difusió entre les
vostres companyes i amistats.

Salut feminista!

Una abraçada,

http://feministesperlaindependencia.cat

@femviacat

Ens localitzeu a Ca la Dona, Ripoll 25 de Barcelona

25/09:: Arriba a Barcelona la Caravana Feminista de la 
Marxa Mundial de Dones
Publicat a 1 set 2015 per secretaria caladona.

PROGRAMA :

25 DE SETEMBRE

11 a 14 hores: Presentació de les experiències , lluites i propostes viscudes i compartides per la
Caravana Feminista en el seu viatge a través d’Europa. Debat i intercanvi de propostes feministes .

14 a 16:30 hores : Dinar (necessitem que us apunteu a marxamundialdedones@gmail.com)

16:30 a 17:30 : Taller de pancartes per l’acció feminista.

http://www.caladona.org/2015/09/2509-arriba-a-barcelona-la-caravana-feminista-de-la-marxa-mundial-de-dones/
http://www.caladona.org/2015/09/2509-arriba-a-barcelona-la-caravana-feminista-de-la-marxa-mundial-de-dones/
mailto:marxamundialdedones@gmail.com
http://feministesperlaindependencia.cat/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/09/11988410_941910259199649_2376320011750981821_n.jpg


LLOC : Ca la Dona (c. Ripoll, 25)

18 hores : BICICLETADA FEMINISTA CONTRA EL TTIP

Plaça de Sant Jaume – Oficina de la Comissió Europea , Passeig de Gràcia , 90

21 hores : Sopar de “traje” i festeta a Ca la Dona

26 DE SETEMBRE 

10.15  hores  Ens  traslladem  a  Terrassa per  a  treballar  la  Sobirania  Alimentària amb  les
companyes i els horts comunitaris. Quedem davant el Corte Inglés de Plaça Catalunya

12 hores : Collita de les mongetes i cigrons que havíem sembrat a l’abril.

Acte simbòlic d’intercanvi de llavors autòctones .

Debat obert

14 hores : Dinar de mongetes i botifarres (cal apuntar-se a marxamundialdedones@gmail.com)

US ESPEREM A TOTES!

30/09:: [Formació] Les implicacions de la crisi dels refugiats 
amb perspectiva de gènere
Publicat a 1 set 2015 per secretaria caladona.

Benvolgudes companyes i amigues,

Ens plau convidar-vos a la formació sobre REFUGI I GÈNERE: LES IMPLICACIONS DE LA
CRISI  DELS  REFUGIATS  AMB  PERSPECTIVA DE  GÈNERE que  tindrà  lloc  el  proper
dimecres 30 de setembre a Ca la Dona (c. Ripoll, 25) de Barcelona, a les 14h.

http://www.caladona.org/2015/09/3009-formacio-les-implicacions-de-la-crisi-dels-refugiats-amb-perspectiva-de-genere/
http://www.caladona.org/2015/09/3009-formacio-les-implicacions-de-la-crisi-dels-refugiats-amb-perspectiva-de-genere/
mailto:marxamundialdedones@gmail.com
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/09/Caravana-Feminista-de-la-Marxa-Mundial-de-Dones-4-1-page-001.jpg


El taller anirà a càrrec d’Anna Figueras, Coordinadora Jurídica de la Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat des de l’any 2006 i està obert a tothom.

Agrairem que ens confirmeu la vostra assistència però no és necessària per assistir-hi.

Us esperem!

Dones Juristes

C/Ripoll 25 08002

Barcelona

933220617

donesjuristes.cat

2 i 3/10:: Els nostres cossos, les nostres vides
Publicat a 2 set 2015 per secretaria caladona.

http://www.caladona.org/2015/09/2-i-310-els-nostres-cossos-les-nostres-vides-2/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/09/Formaci%C3%B3-Refugiats-30.09.15-1-page-001.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/07/jornades_salut_flyer_redes_web_v3.jpg


CAPS i ENTREPOBLES us convidem a la trobada internacional:

ELS NOSTRES COSSOS, LES NOSTRES VIDES,… Aportacions feministes a la nostra salut

2 i 3 d’octubre de 2015

Espai Jove La Fontana (C. Gran de Gracia, 190-192)

INSCRIU-TE AQUÍ!!!!!

Aquestes jornades pretenen ser un espai d’intercanvi i relació d’àmbit local i global per:

• Aprofundir l’anàlisi dels factors que afecten la salut de les dones a tot el món; 

• Crear un garbuix tan gran de xarxes que el “poder” hi quedi embullat i puguin sortir els fils i

les llums de canvi real que aquestes xarxes sustenten. 

• Teixir  complicitats,  somnis i  propostes de canvi,  però també accions  ja promogudes per

xarxes i entitats que ja han mostrat la seva eficàcia i que són les que sostenen el món, “un
món al que valgui la pena incorporar-se”. 

Les  entitats  que  organitzem  aquestes  trobades  compartim  un  consens  bàsic:  la  necessitat
d’aconseguir el reconeixement, dins el sistema sanitari, de les dones com a subjectes actius i no
passius de la seva salut; i el rebuig a la patologització de les dones i la consegüent medicalització
de les seves vides i processos.

Volem que participin en aquestes trobades col·lectius de professionals de la salut, de l’àmbit
social i educatiu, activistes feministes, activistes en defensa de la sanitat pública i universal,
del món de la cooperació internacional, responsables i representants d’Institucions públiques
en  programes  de  salut  pública,  i  en  general  totes  les  persones  interessades  en  una  visió
feminista de la salut.

Les dones són invisibles per a l’atenció sanitària, per al diagnòstic i tractament de moltes malalties,
els  seus  símptomes  són confosos,  minimitzats,  o  no ben diagnosticats,  i  les  seves  queixes  són
freqüentment atribuïdes a etiologia psicològica o psicosomàtica, tot això fa replantejar les bases en
què s’ha basat la ciència per conèixer els problemes de salut d’homes i dones. En aquest camp, els
avenços han estat molt desiguals, i  poc sistemàtics, en cadascuna de les especialitats mèdiques;
encara hi ha poques dades d’investigació diferenciada per sexe, i es creuen de forma incorrecta i
reduccionista les causes i els efectes de determinades patologies.

Comptarem amb la participació, a les diferentes taules rodones, de diferents col·lectius nacionals i
internacionals especialitzat en la salut des d’una visió feminista, com el  Col·lectiu de Boston, el
RSMLAC, CAPS, Xarxa de Dones per la Salut, El parto es nuestro, APFCIB, Ecologistas en
Acción,  Jo sí  salut  Universal,  Xarxa  de  Migració,  Gènere  i  Desenvolupament,  Prostitutes
indignades, entre d’altres. També intervindran Sandra Castañeda, Rachel Breman, Carme Valls ,
Dolores  Romano,  Francisca  Fernández.  Esperanza  Aguilà,  Margarita  López  Carrillo,  Ma  José
Fernandez, Enriqueta Bernaus, Ma Eugenia Blandon i Miquel Missé.

Més informació al blog de la trobada: https://elsnostrescossoslesnostresvides.wordpress.com/

https://elsnostrescossoslesnostresvides.wordpress.com/
https://elsnostrescossoslesnostresvides.wordpress.com/inscriute/
https://elsnostrescossoslesnostresvides.wordpress.com/


PROGRAMA DE LES JORNADES

DIVENDRES, 2 D’OCTUBRE DE 2015

18.00 Benvinguda dinamitzada

• Montse Benito, de ENTREPOBLES 

• Esperanza Aguilà, Presidenta de CAPS 

18.30 – 20.00 Conferència inaugural “Teixint xarxes per gaudir de la nostra salut”

• Sandra Castañeda, coordinadora de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y

del Caribe (RSMLAC) 
• Rachel Breman, Our Bodies Ourselves (OBOS) – Colectivo Mujeres de Boston. 

Presenta y Modera: Leonor Taboada

DISSABTE, 3 D’OCTUBRE DE 2015

11.00 – 13.00 Taula Rodona “Els nostres reptes i propostes per la salut reproductiva de les 
dones”

• Sandra Castañeda, RSMLAC – “Avortament prohibit i Agenda Post2015 i El Cairo” 

• Carme Valls , vicepresidenta de CAPS – Vacuna papil·loma 

• Dolores Romano, Ecologistas en Acción – Hormones ambientals 

• Francisca Fernández. El parto es nuestro – Violència Obstètrica 

13.00 – 14.00 Debat

Modera: Margarita López Carrillo, Xarxa de Dones per la Salut

16.00 – 17.00 Taula rodona “En defensa d’una salut integral sense exclusions”

• Rachel Breman, OBOS - “La salut de les emigrants a EEUU”. 

• Ma José Fernandez. Metgessa de Primària. Les condicionants socials de la salut. 

17.00 – 18.30 Intercanvi d’experiències i debat:

• Enriqueta Bernaus. Jo sí salut Universal 

• Ma Eugenia Blandon. Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament 

• Prostitutes indignades. Pendent de confirmar 

• Miquel Missé. Sociòleg i activista trans 

Modera: Silvia Aldavert. APFCIB i Xarxa de Dones per la Salut

18.30 Cloenda



16 i 17/10:: [Formació] Violència masclista: detecció, 
identificació i intervenció responsable

Publicat a 15 jul 2015 per secretaria caladona.

Els dies 16 i 17 d’octubre organitzem una formació per aprendre a detectar, identificar i intervenir
de manera responsable davant de casos de violència masclista. La formació tindrà lloc al Centre de
Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, divendres de 16 a 20h i dissabte de 9.30 a 14.30 i de 16
a 19h.

Formació especialitzada dissenyada amb l’objectiu d’oferir un marc de comprensió dels factors 
que intervenen en la violència masclista:

*Àmbits, agents i condicions que faciliten la seva instauració i consoliden la perpetuació.

*Dificultats i eines per a la identificació i la detecció.

*Com fer una intervenció des de la responsabilitat.

Adreçada a totes les persones  que intervenen en l’àmbit social, ensenyament, salut, oci, i totes
aquelles que per la seva professió o formació sentin la necessitat de profunditzar en aquesta qüestió.

http://www.caladona.org/2015/07/16-i-1710-formacio-violencia-masclista-deteccio-identificacio-i-intervencio-responsable/
http://www.caladona.org/2015/07/16-i-1710-formacio-violencia-masclista-deteccio-identificacio-i-intervencio-responsable/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/07/201510_TamaiaFormacioVM-page-0011.jpg


19/10:: Docufórum. Projecció, debat i berenar sense 
transgènics

Publicat a 6 oct 2015 per web.

Per reservar a l’agenda….El 16 d’octubre és el Dia Mundial de l’alimentació. Enguany, a Ca
la Dona coincideix amb la inauguració de la Mostra d’art de dones FEMART i traslladem el
Docufórum al dilluns 19 d’octubre.

Aprofitem la diada per reivindicar el dret a l’alimentació que se celebra des de l’any 1979  a més de
150 països. El tema central oficial d’ aquest any és “Protección social y agricultura para romper el
ciclo de la pobreza rural”. Veure info a la web de la FAO, Nacions Unides.

Estem preparant  el  docufórum que ens  servirà  per tenir  una visió del  que està  passant  amb el
sistema alimentari actual i donar pas al debat.

Us esperem a totes!

20/10:: Concentració per Palestina: “L’últim dia de l’ocupació 
serà el primer dia de la pau”

Publicat a 6 oct 2015 per secretaria caladona.

Dones x  Dones us convoquem a dos actes EN SOLIDARITAT AMB PALESTINA 
CONVOCADES PER DIVERSES ASSOCIACIONS EL 20 I EL 21 D’OCTUBRE

DIMARTS DIA 20 AMB EL BDS:

Portem la solidaritat internacional amb la resistència popular palestina un pas més a través del boicot,
la desinversió i les sancions (BDS):

http://www.caladona.org/2015/10/1910-docuforum-projeccio-debat-i-berenar-sense-transgenics/
http://www.caladona.org/2015/10/1910-docuforum-projeccio-debat-i-berenar-sense-transgenics/
http://www.fao.org/world-food-day/home/es/
http://www.caladona.org/2015/10/1610-inauguracio-del-femart-2015-contramemoria-oblidem-loblit/
http://www.caladona.org/2015/10/2010-concentracio-per-palestina-lultim-dia-de-locupacio-sera-el-primer-dia-de-la-pau/
http://www.caladona.org/2015/10/2010-concentracio-per-palestina-lultim-dia-de-locupacio-sera-el-primer-dia-de-la-pau/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/PALESTINA-20o.jpg


 Exigint un embargament militar contra Israel

 Que Catalunya aturi TOTES les complicitats (institucionals, econòmiques, acadèmiques, polítiques,
empresarials) amb Israel

Vine   dimarts   i   mostra   la   teva   solidaritat   amb   la   població   palestina!  #SolidarityWaveBDS
#IsraelNoEsReferent

US ESPEREM A TOTES, PORTEU MOCADORS PALESTINS!

I EL DIA 21 A CA LA DONA A LES 5: (més informació de l’acte aquí)

21/10:: Col·loqui amb Juani Rishmawi

Publicat a 6 oct 2015 per secretaria caladona.

Us convidem el proper dimecres 21 d’octubre a les 17h a conversar amb Juani Rishmawi, membre
dels Health Work Committees, per a que ens parli sobre com afecta l’ocupació israeliana al dret a la
salut de les dones palestines.

Juani, nascuda a Madrid, fa més de 25 anys que viu a Betlem, Palestina, i 23 anys que treballa amb
l’organització de salut Health Work Committees. Des de HWC, treballen en perspectiva de gènere i
fan  campanyes  de  sensibilització  sobre  planificació  familiar,  autodetecció  de  càncer  de  mama,
autogestió familiar, etc.

http://www.caladona.org/2015/10/2110-col%C2%B7loqui-amb-juani-rishmawi/
http://www.hwc-pal.org/
http://www.caladona.org/2015/10/2110-col%C2%B7loqui-amb-juani-rishmawi/
https://www.facebook.com/hashtag/israelnoesreferent?source=feed_text&story_id=1073448209332706
https://www.facebook.com/hashtag/solidaritywavebds?source=feed_text&story_id=1073448209332706
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/CartelldefinitiuJuaniRishmawi.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/CartelldefinitiuJuaniRishmawi.jpg


L’ocupació israeliana vulnera diàriament la gran majoria de drets humans de la població palestina,
entre ells el dret a la salut i  la llibertat de moviment. Des de HWC s’intenten buscar alternatives per
minvar l’efecte d’aquesta, per exemple, visitant casa per casa a les dones palestines, sobretot en
zones rurals, per a que puguin ser ateses, ja que els checkpoints i els soldats israelians sovint els
impedeixen a arribar a hospitals.

Juani també ens parlarà sobre què podem fer des d’aquí per tal de recolzar la causa palestina i la
situación en la que es trova ara mateix Cisjordania.

Us esperem el dimecres 21 d’octubre a les 17h a Ca la Dona (C/Ripoll 25, Barcelona)!

28/10:: Video fórum “Esterilitzacions forçades: Mai més”, 
amb Obdulia Guevara Neyra

Publicat a 6 oct 2015 per web.

El proper dimecres 28 d’octubre esteu totes convidades al video-fórum “Esterilitzacions forçades: 
Mai més”. En el debat posterior a la projecció coneixerem l’Obdulia Guevara Neyra, defensora 
DDHH del Perú, que està uns dies a Catalunya.

L’Obdulia Guevara Neyra és activista de l’Associació de Dones de la Província d’Huancabamba 
(Piura-Perú).

Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament 

http://www.caladona.org/2015/10/esterilitzacions-forcades-mai-mes/
http://www.caladona.org/2015/10/esterilitzacions-forcades-mai-mes/
http://xarxamgd.wix.com/xarxa
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/Flyer28Oct.png


29/10:: Indemnitzacions per a dones víctimes de violència 
masclista i per a fills i filles de víctimes mortals

Publicat a 6 oct 2015 per secretaria caladona.

El 29/10/2015 a les 18:00 h. tindrem una xerrada a Ca la Dona, a càrrec de la Gemma Nicolàs,
professora de la UB i sòcia de Dones Juristes, sobre les indemnitzacions per a dones víctimes de
violència masclista i per a fills i filles de víctimes mortals segons el Decret 80/2015.

Beneficiàries, requisits i quantia, en relació amb altres ajuts per a dones que han patit violència de
gènere.

31/10:: Manifestació per l’Ajut a les Persones Refugiades. No a
la Guerra, no a l’OTAN

Publicat a 6 oct 2015 per secretaria caladona.

EL MILITARISME ÉS MASCLISME CAPITALISTA I PATRIARCAL

OTAN NO BASES FORA NO A LES MANIOBRES DE L’OTAN

NI A L’ESTAT ESPANYOL NI ENLLOC

TOTES AL BLOG FEMINISTA DIA 31 D’OCTUBRE A LES 12 DEL MATÍ A LA PLAÇA.
UNIVERSITAT de la marxa que convoca la Plataforma ATUREM LA GUERRA (llegiu

manifest) de la que formem part.

http://www.caladona.org/2015/10/3110-manifestacio-per-lajut-a-les-persones-refugiades-no-a-la-guerra-no-a-lotan/
http://www.caladona.org/2015/10/3110-manifestacio-per-lajut-a-les-persones-refugiades-no-a-la-guerra-no-a-lotan/
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Les feministes que sempre ens hem oposat a les guerres i al militarisme i els exèrcits, ens sentim
espantades i convocades de nou a mobilitzar-nos per la justícia i per una pau que sigui la nostra,
davant  d’aquest  macro  desplegament  de  l’OTAN i  les  seves  maniobres  a  tot  el  territori,  quan
gairebé fa 30 anys que en referèndum vam votar aquí que no hi volíem estar.

Considerem que l’OTAN és un obstacle cada vegada més gran per l’assoliment de la pau al món.
Contradiu el treball per una solidaritat global per aconseguir i mantenir la Pau.L’OTAN significa tot
el  contrari.  És un instrument molt  poderós que tan sols pretén mantenir  la  seguretat  de l’ordre
mundial  capitalista  i  patriarcal.  I  EL SEU REARMAMENT ÉS UNA MANERA DE SEGUIR
PREPARAN més GUERRES.

Nosaltres feministes antimilitaristes:

• No ens reconeixem en cap dels seus arguments , armamentístics . 

• No ens  reconeixem ni  en  les  seves  decisions,  ni  en els  seus  objectius  que  divideixen i

jerarquitzen els països, seguint la lògica patriarcal entre forts i dèbils. 
• Neguem aquesta lògica perquè crèiem de manera clara que la interrelació entre el patriarcat i

el capitalisme fomenta i augmenta el militarisme i la violència contra les dones 

(Llegeix el manifest íntegre de dones x dones AQUÍ)

SI VOLS LA PAU PREPARA LA PAU I NO LA GUERRA

Perquè més enllà de morir i matar, hi ha una altra lògica: LA VIDA !

FORA LA GUERRA DE LA HISTÒRIA

NI GUERRA QUE ENS DESTRUEIXI NI PAU QUE ENS OPRIMEIXI

CONVIDEM A TOTES LES DONES A ANAR PLEGADES a la CONCENTRACIÓ DEL DIA 31
D’OCTUBRE A les 12 a la A PLAÇA UNIVERSITAT

QUE SIGUEM MOLTES I QUE MOLTES CRIDEM

NO A L’OTAN I Ajut a les persones refugiades de totes les

guerres i totes “les paus” imperialistes

I ens dirigim al NOU Parlament de Catalunya per tornar-li a recordar que en aquest

nou país que moltes persones desitgem, no hi ha cabuda per l’exèrcit.

Volem una Catalunya lliure d’exèrcits !!!

L’OTAN ens colonitza com a dones i com a país!!

Dones X Dones .Ca la Dona . Ripoll 25.08002 Barcelona

donesxdones@gmail.com Octubre 2015

http://www.caladona.org/2015/10/3110-manifestacio-per-lajut-a-les-persones-refugiades-no-a-la-guerra-no-a-lotan/donesxdones@gmail.com
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/OTANnodxd-31Oct.pdf


3/11:: Invitació estrena Empieza en ti / Comença en tu

Publicat a 6 oct 2015 per secretaria caladona.

Benvolgudes,

La Bonne, Tamaia viure sense violència i la Mostra Internacional de Films de Dones es plauen de
convidar-vos a l’estrena del documental Empieza en ti / Comença en tu, dirigit per Marta Vergonyós
Cabratosa, el dimarts  vinent 3  de  novembre  a  les 20.30 h als  Cinemes  Girona  (c/ Girona  175,
Barcelona).

A l’acte  comptarem amb la  presència de les  organitzadores  de la  Mostra,  de la  directora i  les
protagonistes del documental, i de Tamaia, amb les qui es durà a terme un debat sobre la força de
les dones per sortir de la violència.

Aquest acte s’emmarca en les diferents activitats que es realitzen a l’entorn del 25 de novembre,
el dia internacional per l’eradicació de la violència masclista.

Tràiler del documental Empieza en ti / Comença en tu

7/11:: Marxa a Madrid contra les violències masclistes
Publicat el 7 oct 2015 per web.

Benvolgudes,  a  Ca  la  Dona  donem  suport  i  us  animem  a  participar  a  les  activitats  del
novembre feminista del 7N al 25N, i en concret a la marxa del 7N a Madrid.  A continuació
teniu tota la informació de la moguda del 7N per si encara no us heu apuntat. Aquí hi ha el manifest.

Els feminismes es movilitzen el 7 de novembre contra totes les violències masclistes. Davant de la
manca de voluntat política  ocuparem els carrers de Madrid per exigir a l’Estat Espanyol una

http://www.caladona.org/2015/10/711-marxa-a-madrid-contra-les-violencies-masclistes/
https://novembrefeminista.wordpress.com/manifest-estatal/
http://www.caladona.org/2015/10/311-invitacio-estrena-empieza-en-ti-comenca-en-tu/
http://labonne.us4.list-manage1.com/track/click?u=524086e1dc7a0ef831a7b25f8&id=9fb17e220b&e=4c2494fde2
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/EMPIEZA_EN_TI_frame_1-1080x675.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/bus.jpg


política contundent i clara en educació, prevenció i atenció a totes les violències masclistes. 

Les violències masclistes i les violències envers les dones són assumpte de totes i tots,  i  és
imprescindible movilitzar tota la societat formant part d’aquesta marxa.

No més agressions contra les dones!

Prou feminicidis!

Els governs i el conjunt de la societat han de respondre davant aquestes violències!

La marxa començarà a les 12:00 des del Ministeri de Sanitat. Estem organitzant autobusos des de
Barcelona per participar al bloc inicial de dones. Sortirem el dia 6 de novembre al voltant de les
23:00 i tornarem el 7 de novembre a partir de les 17:00.

Si vols venir amb nosaltres a Madrid en autobús, segueix els següents passos el més aviat 
possible:

Omple el formulari a peu de pàgina

Fes un ingrés de 37€ al número de compte: ES39 0075 0128 86 0600566442 posant el teu 
COGNOM + NOM amb el concepte MARXA 7N.

Recomanació : porta el comprovant de pagament el dia del viatge.

Inscripcions fins el 29 d’octubre

Organitza: Novembre Feminista

10 i 11/11:: Jornades: “De Viva Veu: les dones al món àrab”
Publicat a 2 nov 2015 per secretaria caladona.

“De Viva Veu: les dones al món àrab”

“La situació actual a  Egipte i  Tunísia,  la crisi  a  Síria,  o l’estructura comunitària al  Líban,
incrementen una violència cap a les dones ja històricament estancada en aquestes comunitats.
Però el que més es desconeix són els esforços de la societat civil i de les organitzacions de
dones  d’aquests  països  per  generar  canvis,  donar  a  conèixer  la  realitat  i  desenvolupar
dinàmiques  i  estratègies  comunes  amb  organitzacions  d’altres  països.  Aquestes
jornades conviden  la ciutadania  catalana,  a  conèixer la  realitat,  la complexitat  i
les estratègies de les organitzacions de dones al món àrab.”
Lloc: Centre Bonnemaison, Sala LA Cuina, Carrer Sant Pere Més Baix, 7 Barcelona 08003 

Dies: 10 i 11 de novembre de 17h a 20,30h

Programa:

http://www.caladona.org/2015/11/10-i-1111-jornades-de-viva-veu-les-dones-al-mon-arab/
https://novembrefeminista.wordpress.com/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/11/veu-dona-arab.jpg


http://www.acpau.org/jornades-de-viva-veu-les-dones-al-mon-arab/ 
Programa en PDF:
http://www.acpau.org/wp-content/uploads/2015/10/programa-jornades.pdf 
Biografia de les ponents:
http://www.acpau.org/jornades-de-viva-veu-les-dones-al-mon-arab/biografia-participants-les-
dones-al-mon-arab
Organitza: Associació Catalana per la Pau
Col·laboren:  Dones Juristes,  ACCD, Associació Catalunya-Líban,  Ajuntament de Barcelona i
Diputació de Barcelona

11/11:: Debat Què fem davant el canvi climàtic?, 19h a Ca la 
Dona
Publicat a 7 oct 2015 per web.

Benvolgudes

Reconeixem que estem esgotant i enverinant el planeta?

Serveixen de poc o res els 23 anys de negociacions internacionals per aturar el canvi climàtic? Què
passarà a la COP21 París? Mary Ann Lucille Sering, secretària del clima de Filipines: “Començo a
sentir que estem negociant qui viurà i qui morirà”

Què podem fer per tractar d’atenuar els efectes del canvi climàtic?

Preocupades  per la  manca de justicia  i  d’ accions  eficaces  per prevenir el  canvi  climàtic,
cridem a l’acció per sumar-nos a la lluita global de les dones front la crisi climàtica que tenim
al damunt. Ens agradaria comptar amb tu!

T’esperem dimecres 11 de novembre a Ca la Dona, a les 19h

Horteres de Ca la Dona

http://www.acpau.org/jornades-de-viva-veu-les-dones-al-mon-arab/biografia-participants-les-dones-al-mon-arab
http://www.acpau.org/jornades-de-viva-veu-les-dones-al-mon-arab/biografia-participants-les-dones-al-mon-arab
http://www.acpau.org/wp-content/uploads/2015/10/programa-jornades.pdf
http://www.acpau.org/jornades-de-viva-veu-les-dones-al-mon-arab
http://www.caladona.org/2015/10/canvi-climatic/
http://www.caladona.org/2015/10/canvi-climatic/


12-14/11:: XI Fòrum contra les violències de gènere

Publicat a 7 oct 2015 per secretaria caladona.

Ja podeu consultar el programa complet de l’XI Fòrum contra les violències de gènere!

Aquesta edició porta per títol “JUNTES GENEREM NOVES ESTRATÈGIES PER COMBATRE
EL MASCLISME!” i tindrà lloc els dies 12, 13 i 14 de novembre a l’Espai Francesca Bonnemaison
de Barcelona. Com cada any el Fòrum l’organitza la  Plataforma Unitària contra les violències de
gènere.

Ca la Dona també hi serem: el 13 de novembre a les 17h participant de l’activitat organitzada pel
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i el 14 de novembre a la Taula Rodona “Salut amb
perspectiva de gènere”.

Us recordem que el Fòrum inclou activitats per a tota la ciutadania i també especialment adreçats al
jovent i el professorat.

Ja podeu fer les inscripcions mitjançant aquest formulari online o en el telèfon 627398316.

PROGRAMA

Versió imprimible

+ info: prouviolencia@pangea.org, 627398316

Resum del XXII Congrés de la Federació Internacional de 
Dones de Carreres Jurídiques
Publicat a 16 nov 2015 per secretaria caladona.

<EL COS DE LES DONES I ELS DRETS FONAMENTALS>

XXII Congrés de la FIFCJ

Barcelona, Catalunya, Espanya. 14-18 d’octubre de 2015

El XXII Congrés de la Federació Internacional de Dones de Carreres Jurídiques –ONG dirigida a la
lluita  contra  totes  les  formes  de  discriminació  de  dones  i  nenes-  es  va  celebrar  a  la  ciutat  de
Barcelona entre els dies 14 i 18 d’octubre de 2015. El tema central de l’esdeveniment va ser <El cos
de les dones i els drets fonamentals>. El Congrés va reunir prop de 120 participants procedents de

http://www.caladona.org/2015/11/resum-del-xxii-congres-de-la-federacio-internacional-de-dones-de-carreres-juridiques/
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diversos països d’Àfrica, Amèrica i Europa.

Els tres primers dies de la trobada es van realitzar al Museu Marítim de Barcelona. Aquests van
estar marcats per una profunda reflexió acadèmica sobre el cos de les dones. Aquest va ser abordat
com un territori sobre el qual la dona exerceix la seva autonomia; un territori,  a més, en perill
constant. En aquest sentit, el Congrés va comptar amb la presència de distingides conferenciants, les
quals van analitzar el lloc que ocupa el cos en el marc dels discursos jurídics, socials, econòmics i
culturals.

La conferencia principal de la trobada va ser dictada per la Dra. Mabel Bianco, metgessa argentina,
presidenta de la Fundació per l’Estudi i la Investigació de la Dona. En la seva participació, va
presentar una visió panoràmica de l’estat dels Drets Sexuals i Reproductius al món considerant,
especialment, la seva llarga trajectòria de treball amb ONU Dones. En aquest sentit, va plantejar
quins serien els reptes principals encara vigents en aquesta àrea.

El segon dia va ser inaugurat per la Dra. Clara Sottomayor, Magistrada del Tribunal Suprem de
Justícia  de  Portugal,  amb  una  interessant  conferència  sobre  l’Assetjament  Sexual,  la  qual  va
introduir el tema que es discutiria al llarg del dia: el cos sota amenaça. La Dra. Adriana Kaplan
Marcusan, antropòloga i Directora de la Fundació Wassu-UAB -Espanya- i la Dra. Ruth Mestre i
Mestre, professora espanyola de Filosofia del Dret de la Universitat de València, van prendre la
paraula  per  a  presentar  el  delicat  assumpte  de  la  Mutilació  Genital  Femenina.  Totes  dues  van
articular la perspectiva antropològica i jurídica que envolten aquesta pràctica barbàrica.

Per la seva banda, la Dra. Osvalda Joana, jutgessa del Tribunal Superior de Justícia de Moçambic i
Vicepresidenta de la FIFCJ va conversar sobre el Tràfic de Persones, una amenaça que s’estén a tot
el  món,  i  que  adquireix  característiques  particulars  a  cada  regió.  Lamentablement,  es  troba
igualment estesa la pràctica de la Violació, sobretot en lloc son es viuen conflictes de violència.
Aquest va ser l’assumpte que la Dra. Fatoumata Dembélé Diarra, de Mali, primera dona en arribar a
la Vicepresidència de la Cort Penal Internacional i,  també, Vicepresidenta de la FIFCJ. La Dra.
Dembélé  Diarra  va  oferir  un  recorregut  per  les  definicions  que  diversos  països  i  institucions
conceben al voltant de la Violació.

De la Violació es va passar al Feminicidi, aquesta vegada mitjançant les presentacions de la Dra.
Mercedes Hernández, Presidenta de l’Associació de dones de Guatemala, i la Dra. Patsilí Toledo,
especialitzada en Dret  Públic  i  docent  de la  Universitat  Pompeu Fabra.  Les  seves  conferències
excepcionals, les darreres de l’esdeveniment, es van concentrar en el Feminicidi com una pràctica
extrema per a exercir el control sobre els cossos i la sexualitat de les dones i les nenes. D’acord amb
les estadístiques actuals, assenyalen les investigadores, el Feminicidi hauria d’ocupar un lloc central
en les discussions vinculades amb el gènere i els reptes per afrontar.

La part acadèmica del XXII Congrés de la Federació Internacional de Dones de Carreres Jurídiques
va  complir  i  excedir  les  expectatives  de  les  col·legues  assistents.  Això es  deu principalment  a
l’excel·lent tasca d’organització de l’Associació Dones Juristes. S’agraeix especialment a la seva
Presidenta, la Sra. Celeste Arella Scheines, i a la Dra. Angelina Hurios Calcerrada, la seva presència
incondicional durant els mesos que van antecedir a la trobada. I així mateix, es vol fer esment d’un
especial reconeixement a totes les altres organitzacions que van col·laborar amb el desenvolupament
de l’esdeveniment. També elles són responsables de l’èxit de les jornades.



18/11:: Conferència: L’Impacte de Gènere en la Reforma del 
Codi Penal de 2015

Publicat a 2 nov 2015 per secretaria caladona.

Benvolgudes companyes,

Ens plau convidar-vos a la conferència sobre L’impacte de gènere en la reforma del Codi Penal
de 2015 que tindrà lloc el proper dimecres 18 de novembre a les 19.30 hores a l’Aula 1 del Centre
de Formació de l’ICAB (c. Mallorca, 281 de Barcelona).

Per a l’acte, organitzat juntament amb la Comissió de Dones de l’ICAB i amb el suport de l’Institut
Català de les Dones, comptarem amb la presència de la destacada penalista Maria Luisa Maqueda
Abreu, catedràtica de Dret Penal de la Universitat de Granada, qui oferirà una visió general
sobre la reforma i el seu impacte sobre les dones.

Podeu  inscriure-us  a  la  jornada  mitjançant  aquest  enllaç o  bé  enviant  un  correu  electrònic  a
comissions@icab.cat

Us esperem!

Dones Juristes

C/Ripoll 25 08002

Barcelona

933220617

donesjuristes.cat

http://www.caladona.org/2015/11/1811-conferencia-limpacte-de-genere-en-la-reforma-del-codi-penal-de-2015/
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Manifest Desmilitaritzem l’educació
Publicat a 20 nov 2015 per web.

amb les Dones x Dones….No volem a l’exèrcit en espais educatius, ni a Catalunya ni enlloc

#YouthAgainstWar

En  el  marc  de  la  II  Setmana  Internacional  d’Acció  contra  la  Militarització  de  la  Joventut,  la
campanya Desmilitaritzem l’Educació denuncia la permanent presència de l’exèrcit en el Saló de
l’Ensenyament i el Festival de la Infància de Barcelona.

La  campanya  Desmilitaritzem  l’Educació  va  néixer  fa  set  anys  arran  del  Fòrum
Social Català, en el qual un grup d’entitats vinculades al foment de la pau i l’educació
es van organitzar per denunciar i realitzar accions de rebuig per la presència de forces
armades en espais educatius i d’oci infantil i juvenil.

Un dels objectius de la campanya és sensibilitzar a la comunitat educativa i la societat
catalana en relació als mecanismes de legitimació de la imatge de l’exèrcit en espais
on  hauria  de  promoure’s  el  sentit  crític,  la  transformació  i  la  justícia  social  i  la
resolució no-violenta dels conflictes.

Denunciem que es presenti a les forces armades amb una imatge edulcorada dels seus
principis, (principalment l’obediència i la disciplina), com una opció “divertida” de
formació professional, o que no s’aprofundeixi en l’anàlisi del desequilibri entre el
pressupost del Ministeri de Defensa i les greus retallades imposades a les partides
socials.

A nivell internacional, la Internacional de Resistents a la Guerra promou des de fa
tres anys una acció descentralitzada i distribuïda per visualitzar el rebuig global a

http://www.caladona.org/2015/11/manifest-desmilitaritzem-leducacio/
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aquesta estratègia de “normalització” de la guerra en escoles i instituts.

Accions   diverses  en  diferents  països pretenen  denunciar  la  lògica  de  glorificar
personatges i guerres com a mecanismes de resolució de conflictes, esdeveniments de
“entreteniment  militar”  orientats  a  la  joventut  per  encoratjar-los  al  reclutament  i
acceptar la seva professionalització per la via militar, etc.

En  el  cas  de  Catalunya,  la  permanent  presència  de  l’exèrcit  en  el  Saló  de
l’Ensenyament i el  Festival de la Infància  ha estat denunciada i rebutjada per una
bona part de la població, des de la campanya Desmilitaritzem l’Educació s’han fet
arribar a les institucions i entitats organitzadores diferents mostres de rebuig, fins al
moment sense cap compromís ni resposta clara.

La particularitat de Barcelona és encara més cridanera, amb una llarga tradició de
moviments a favor de la pau, seu d’organitzacions i esdeveniments que promouen la
construcció d’una cultura de pau global i l’evident sensibilitat solidària a favor de la
resolució no-violenta dels conflictes per part de la seva població, no s’explica que la
ciutat permeti o no qüestioni el rol de l’exèrcit en espais educatius de la infància i
joventut.

Per  tot  això,  des  de  la  campanya  Desmilitaritzem  l’Educació  fem  una  crida  a
l’Ajuntament de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya
i a les diverses forces polítiques perquè es posicionin i expressin el seu rebuig en
relació a la presència de la propaganda militar  en escoles,  instituts i  altres espais
educatius i d’oci infantil i juvenil.

És moment de posicionar Barcelona i Catalunya en l’avantguarda internacional de la
cerca de millors, pacífics i més justos mecanismes de convivència global.

http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/2015/11/14/no-volem-a-lexercit-en-espais-
educatius-ni-a-catalunya-ni-enlloc/

Dones x Dones
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21/11:: TRANSformer VACA 2015: El Camí del colibrí

Publicat a 2 nov 2015 per secretaria caladona.

PROJECTE VACA continua! Aquest cap de setmana estarem al centre Cívic Barceloneta.

Per qualsevol dubte o petició que vulgueu, estem a la vostra disposició. Encara ens quedaràn dos
espectacles més. Adjuntem dossier de premsa i programa de mà amb tota la informació.

Mostra  a  públic  d’un  intens  treball  d’investigació  i  creació  escènica  on  les  participants  han
experimentat  sobre  dramatúrgia,  interpretació  i  direcció  a  l’entorn  d’una  visió  sobre  la
transformació de la dona en el món present.

TRANSformer VACA 2015 El Camí del colibrí, està enguany inspirat en una llegenda guaraní que
explica com un jaguar observa un colibrí, durant un incendi a la selva, transportant i vessant una
gota d’aigua des del seu bec cap a les flames. Quan el jaguar li pregunta el motiu, el colibrí li
respon: “Bé, jo faig la meva part”. Aquesta proposta s’inicia com a laboratori pedagògic, on es
treballa  la  dramatúrgia  grupal  actoral  durant  quatre  fases  intensives  distribuïdes  entre  juliol  i
novembre.  L’objectiu  final  del  laboratori  es  obrir  el  treball  resultant  d’aquest  procés  amb  la
presentació a públic d’una peça escènica, dins de la programació de NOVEMBRE VACA 2015.

DATA I LLOC:

Divendres, 20 de novembre a les 19:30h i, dissabte, 21 de novembre funció doble a les 17h i a les
19:30h.

Sala d’Actes del Centre Cívic Barceloneta. C/ Conreria, 1-9.

Pera a més informació:

www.projectevaca.com

Nacho Encinas | Sandra Araquistain

630 18 27 81 | 607 22 15 30

http://www.caladona.org/2015/11/2111-transformer-vaca-2015-el-cami-del-colibri/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/11/Cartell.JPG


ignacioenci@gmail.com | saraquis@telefonica.net

23/11:: Trobada per parlar sobre antimilitarisme, feminisme, 
terrorismes i guerres

Publicat a 2 nov 2015 per secretaria caladona.

La Comi de Ca la Dona i Dones x Dones   davant els darrrers esdeveniments  a Beirut, França
Turquia, Kenia…amb tot l’horror de pèrdua de vides humanes i també espantades per les respostes
militaristes  que  anem  sentint.  Us  convidem  a  fer  plegades  un  debat  on  compartir  sentiments,
propostes  i  experiencies des dels feminismes antimilitaristes.

Les  nostres  amigues  de la  Lliga Inernacional  de dones  per  la  pau i  la  llibertat  han fet  un peti
comunicat (a sota) al que ens adherim i que pot ser un punt de partida pel debat.

Dilluns 23 de novembre a Ca la dona a les 6.30 de la tarda

__________________________________________________________

NO A L’ HORROR. NO AL TERRORISME. LA GUERRA NO ES LA SOLUCIÓ
Davant  l’horror  del  terrorisme, que condemnem sense reserves,  la guerra no és la solució.  Les
nostres  pantalles  s’han omplert  aquests  dies  de mort  i  por.  Els  morts  i  ferits  de  París  ens  van
esglaiar,  fent-nos reviure el  patit  en aquest país.  Des de Beirut,  la nostra companya de WILPF
Líban, Nouha Ghorn, ens informa dels morts i ferits que hi ha hagut en recents atemptats de ISIS a
Beirut i es lamenta de les diferències de reacció davant d’uns morts i altres. A nosaltres, ens fa mal
París, ens dol Beirut, ens fa mal Síria … Acompanyem el dolor de les víctimes. Però no creiem que
la guerra sigui la solució.
Les dones de la Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat (WILPF), hereves de les que
fa  100 anys van proposar  sortides  negociades  a  la  I  Guerra  Mundial  (i  encara que no ho van
aconseguir van contribuir a la construcció d’un ordre internacional més dialogant i civilitzat) no
creiem que seguir matant sigui la via per acabar amb l’horror i les amenaces de ISIS.
A un termini immediat, el més eficaç i el que reclamem és que es talli el finançament, font principal
de reclutament de ISIS, que es tallin els fluxos d’armes, i que s’activi una negociació amb totes les
parts per donar una sortida a la guerra a Síria.
A un termini mitjà, el feminisme pacifista crida a assumir la condició de vulnerabilitat individual i
grupal de la nostra humanitat. Encara que es mostri de manera diversa: la fam, la desigualtat, el
canvi climàtic o l’amenaça del terrorisme, la vulnerabilitat és comuna. I ni la impermeabilització de
les fronteres ni les armes més sofisticades poden frenar la determinació d’un suïcida d’immolar-se.
Recórrer a la guerra, pensar que un major poder tecnològic ens torna invulnerables, no deixa de ser
una  reacció  primària,  que  no  soluciona  sinó  que  aguditza  el  problema.  Des  d’una  perspectiva
diametralment oposada, des de l’assumpció de la fragilitat constitutiva de l’ésser humà, es poden
generar altres respostes, també en política internacional,  polítiques encaminades a augmentar la
confiança, la cooperació i l’erosió de la por; entenent que no és possible arribar a ser invulnerables,
que la recerca sigui com sigui de la invulnerabilitat condueix de fet a un dany major, per a nosaltres
i per als altres: la història propera està plena d’exemples.
Suma’t a aquest paradigma! Construïm un altre futur !, Saragossa, 17 novembre 2015
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Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat (WILPF)

28/11:: Convocatòria contra la por i la guerra, per seguir 
teixint relacions de pau per canviar el món

Publicat a 2 nov 2015 per secretaria caladona.

CA LA DONA I DONES X DONES US CONVOQUEM A ANAR PLEGADES el dia 28N a la pl
Universitat a les 5 de la tarda PER DIR UNA VEGADA MÉS NO A LES BOMBES, NO A LES
ARMES, NI ELS EXÈRCITS PER UNA CULTURA DE LA PAU QUE POSI LA VIDA I LES
RELACIONS AL CENTRE DE LES POLÍTIQUES

PER  DONAR  VALOR  A LES  ACCIONS  DE  LES  DONES  CONTRA EL TERROR  I  LES
VIOLÈNCIES ASSASSINES I PATRIARCALS

Les dones ens trobem a les 5 l’Estudiantil. Porteu cartellets amb lemes antimilitaristes

http://plataformamaimes.cat/manifest/

I també el DIUMENGE 29 MARXA MUNDIAL PEL CLIMA a les 11.30 a la Pl de la Catedral

DES DE CA LA DONA I L’HORT DE CA AL DONA US CONVOQUEM A LA MANIFESTACIÓ
A LES 11.30 A LA CATEDRAL

http://www.caladona.org/2015/…/2911-marxa-mundial-pel-clima/

Ca  la  Dona  ens  hem adherit  a  la  xarxa  Women Climate  Justice,  aquí teniu  el  manifest  de  la
campanya. traducció al català de Marta Carrera i Mercè O-V (per signar-lo cal anar a la web de les
Women for Climate Justice, aviat el tindrem penjat allà).

http://www.sinpermiso.info/textos/lo-que-esta-en-juego-en-la-conferencia-sobre-cambio-climatico-
de-paris-ahora-que-se-han-prohibido
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10/12::  [ANUL·LADA]  Debats  Feministes  sobre  la  Gestació
per Subrogació
Publicat a 5 nov 2015 per secretaria caladona.

Benvolgudes companyes,

Lamentem comunicar que per motius personals de les ponents i aliens a Dones Juristes, la jornada
“Debats  feministes  sobre  la  gestació  per  subrogació”  prevista  pel  dia  10  de  desembre  queda
suspesa. Disculpeu les molèsties que això us hagi pogut ocasionar. Donat l’interès suscitat, però,
estem buscant una nova data per a principis de l’any 2016.

Dones Juristes

____________________________________________________________________

Benvolgudes companyes,

Ens complau convidar-vos a la Jornada “Debats feministes sobre la gestació per subrogació” el
proper dijous 10 de desembre a les 18h de la tarda al Centre Cívic Pati Llimona   (c. Regomir, 3
de Barcelona).

L’objectiu de l’acte és reflexionar i debatre sobre la dimensió ètica, jurídica i social de la gestació
per subrogació des d’una perspectiva de gènere en una jornada en la què   comptarem amb dues
ponents d’excepció: Victòria Camps i Francesca Puigpelat.

Victòria Camps és catedràtica emèrita de Filosofia moral i política de la Universitat de Barcelona.
Va ser senadora pel PSC-PSOE entre 1993 i 1996 i consellera del Consell Audiovisual de Catalunya
entre 2002 i 2008. Actualment, és presidenta de la Fundació Víctor Grífols i Lucas i membre del
Comitè de Bioètica Catalunya. També ha estat presidenta del Comitè Bioètica d’Espanya.

Entre  les  seves  publicacions  destaquen  La imaginación  ética,  Virtudes  públicas (Premi  Espasa
d’Assaig), Paradojas del individualismo, El siglo de las mujeres, La voluntat de vivir, Creer en la
educación,  El declive de la ciudadanía,  El gobierno de las emociones (Premi Nadal d’Assaig) i

http://www.caladona.org/2015/11/1012-debats-feministes-sobre-la-gestacio-per-subrogacio/
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Breve Historia de la Ética (RBA, 2013). L’any 2008 va ser guardonada amb el Premi Internacional
Menéndez Pelayo i l’any 2014 va ser investida doctora Honoris Causa per la Universitat de Huelva

Francesca Puigpelat és catedràtica de Filosofia del Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona
des de 1991. És sòcia de Dones Juristes i membre del Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya
des d’octubre de 2005 i professora del Màster de Bioètica i Dret i del postgrau Bioètica i qualitat de
vida de la Universitat de Barcelona. Membre d’Antígona, grup d’investigació sobre drets i societat
amb perspectiva de gènere reconegut per la Generalitat de Catalunya a l’octubre de 2005, va ser
també coordinadora de la Diplomatura de Postgrau i Màster “Gènere i Igualtat d’Oportunitats” fins
l’any 2014 i degana de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona d’abril de 2002
a febrer de 2008.

Agrairem que confirmeu la vostra assistència, ja sigui mitjançant correu electrònic 
(info@donesjuristes.cat) o bé per telèfon (93 322 06 17).

Si en voleu fer difusió, podeu enviar l’enllaç de la nostra pàgina web a qui considereu oportú (l’acte
és obert a tothom) o bé convidar els vostres amics mitjançant les xarxes socials.

Us esperem!

Dones Juristes

C/Ripoll 25 08002

Barcelona

933220617

donesjuristes.cat

11/12:: Las Pieceras: treball extra-domèstic S.A
Publicat a 1 des 2015 per secretaria caladona.

Quines eren les dones Pieceres? Què era i és el treball a domicili? El projecte documental  Las
Pieceras: treball extra-domèstic S.A., vol presentar quines eren aquestes dones i què era el treball
a domicili per tal de visibilitzar aquest tipus de treball i les seves protagonistes.

A través  de  les  veus  d’aquestes  dones  pieceres  l’espectadora  podrà  descobrir  d’on  venia  la
producció d’alguns objectes, com era la feina, a on es feia i sobretot quines conseqüències van patir

http://www.caladona.org/2015/12/1112-las-pieceras-treball-extra-domestic-s-a-2/
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les dones que feien aquest treball submergit.

Passi del documental i xerrada amb l’equip del projecte divendres 11 de desembre, a les 19h a Ca
la Dona.

16/12:: Tertúlia Política – Sopar a Ca la Dona

Publicat a 5 nov 2015 per web.

Benvolgudes, les FxI volem acabar aquest inoblidable any trobant una estona per fer balanç i agafar
empenta pel 2016! l’Humor no faltarà!

Dimecres  16 de desembre,  20h, passarem una bona estona tertuliejant de l’actualitat.  Quan hi
haurà govern?: abans 20D, abans 9G o haurem d’esperar al març? Com potenciem la presència de
dones  en  la  construcció  del  país  nou?.  Procés  constituent  i  constitució  CAT…fins  on  ens
impliquem? En quines condicions?…I tot el que surti! Hem fet molta feina!

Aquí formulari http://goo.gl/forms/WiKUvxOM2R
Sopar tertúlia (porta alguna cosa per compartir!). DIMECRES 16 de desembre, 20h a Ca la Dona
(c/Ripoll 25 de Barcelona).

Feministes per la Independència +info

Salut, feminisme i independència

16/12:: L’impacte de Gènere en la reforma del Codi Penal

Publicat a 1 des 2015 per secretaria caladona.

http://www.caladona.org/2015/12/limpacte-de-genere-en-la-reforma-del-codi-penal/
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Benvolgudes companyes,

Ens plau convidar-vos a la conferència sobre els aspectes pràctics de L’impacte de gènere en la
reforma del Codi Penal: Stalking, Sexting i Agreujants per Raons de Gènere i Delictes d’Odi
que tindrà lloc el proper  dimecres 16 de desembre a  les  19.30 hores a l’Aula 73 de l’ICAB (c.
Mallorca, 283 de Barcelona).

Per a l’acte, organitzat juntament amb la Comissió de Dones de l’ICAB i amb el suport de l’Institut
Català de les Dones, comptarem amb la presència de  Marina Roig, de la Comissió de Dones de
l’ICAB i amb Laia Serra, membre de l’Associació Dones Juristes.

Podeu inscriure-us a la jornada enviant un correu electrònic a comissions@icab.cat.

Us esperem!

Dones Juristes

C/Ripoll 25 08002

Barcelona

933220617

donesjuristes.cat

17/12:: Raons per dir no a la guerra

Publicat a 1 des 2015 per secretaria caladona.

El proper 17 de desembre a les 19:00 tindrà lloc la conferència “Raons per dir no a la guerra”,
que hem decidit organitzar en plena ofensiva bel·licista dels governs europeus per afirmar que la
guerra no és una política justa ni eficaç a l’hora de proporcionar seguretat (ans al contrari, només
contribueix a la desestabilització política dels territoris on colpeja).

Ponents:

• Arcadi Oliveres (Universitat Internacional per la Pau): Terror, guerra i inseguretat: quines

http://www.caladona.org/2015/12/1712-raons-per-dir-no-a-la-guerra/
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responsabilitats tenim a Occident? 
• José Luis Gordillo (Plataforma Aturem la Guerra): A qui beneficia aquesta “guerra contra el

terror”? 
• Alejandro Pozo (Centre Delàs d’Estudis per la Pau): Què és l’ISIS, què fa i què pretén el

terrorisme gihadista? 
• Montse Cervera (Dones per dones): Què hem de fer per tenir més seguretat ara i en el

futur? Què podem fer des de la societat civil? 

Lloc: LaFede.cat (C/ Tàpies 1-3, Barcelona)

22/12:: Dones. Respostes i solucions al canvi climàtic

Publicat a 1 des 2015 per web.

L’11  de  desembre,  les  negociacions  internacionals  per  afrontar  el  canvi  climàtic  i  aturar  la
degradació del planeta arribaran al  punt i final i,  potser tindrem un acord vinculant efectiu….o
potser no. A París, grups de dones presents a la COP21, han buscat espais des d’on visibilitzar les
interseccions dones-clima-canvi que travessen la vida de moltes, per evidenciar que més que lluitar
contra el canvi climàtic potser el que cal és canviar el sistema.

A Ca la Dona en volem parlar de tot plegat dimarts 22 de desembre, 19h. Ho farem a partir
d’un documental i les nostres respostes urbanes al canvi climàtic.

Al final brindarem a la salut del planeta…i de totes! Per un millor 2016.

Vols saber-ne més? Vídeo a l’acte organitzat per les Women’s Earth and Climate Caucus (WECC)
amb  4  dones  extraordinàries  http://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/events/2015-12-08-18-30-
women-s-earth-and-climate-caucus-wecc

Foto: a la marxa mundial pel clima Barcelona, 29 de novembre 2015
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