
Memòria breus

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. “L’Impacte de Gènere a
les Pensions” Carolina Gala, professora Dret del Treball i Seguretat Social de la UAB from Dones 
Juristes on Vimeo.

Preparem la Fira Feminista de Ca la Dona: PRIMAVERA
Publicat a 23 gen 2015 per web.

Benvolgudes…el dissabte 07/03 farem una nova edició de la FemFira! Obrim preinscripcions

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

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

PARTICIPAR…Posar una parada? Donar un cop demà a l’organització? Cedir peces per a la 
parada de Ca la Dona? pots portar roba i objectes que tinguis per casa i ja no fas servir i un parell de
penjadors que et sobrin!…Sigui com sigui….aquí tens un formulari per apuntar-te!: 
http://goo.gl/forms/gA1UPS1Gi6 

PER LES PARADISTES: APUNTAR-NOS ABANS 20 de febrer de 2015!
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Tallers Tecnologies
Publicat a 25 gen 2015 per web.

Benvolguda,

T’interessa practicar i  aprendre a manegar eines TIC? Intercanviar recursos tecnològics? Informa’t 
de les sessions tecnològiques-pràctiques de Les Botones on aprofitem les eines pel nostre activisme.
Pots portar portàtil, tauleta, o telèfon mòbil per fer el taller.

En Dissabte matí, 10:30h-13:30h a Ca la Dona. Quan? quan 6 dones tinguem interès i en funció de 
la disponibilitat de Ca la Dona.

Tallers sense presses

Els 2 tallers més demandants fins ara són sobre Twitter, Wordpress i Fotos. Exemple continguts 
taller Twitter: Geolocalització, Hastag/coixinet/etiqueta, llistes, TT, RT, follows, seguretat, escurçar 
140 caràcters, enllaços, imatges…

Foto: taller desembre 2014 amb les companyes del grup Feministes per la Independència

Les Botones

Ca la Dona dóna suport a les #10500voltes de les Feministes de
la Vila de Gràcia
Publicat a 27 gen 2015 per web.

Benvolgudes, les companyes de l’Assemblea de Dones Feministes de 
Gràcia han endegat la campanya #10500voltes demanant l’anulació dels expedients sancionadors 
rebuts per haver penjats cartells de la campanya per la defensa del dret al propi cos i per fer front a 
les agressions sexistes en espais de festa, penjats durant la Festa Major de la Vila de Gràcia. Aquí 
teniu el seu manifest i diferents materials de suport.

Manifest: SER FEMINISTA A LA VILA DE GRÀCIA ET POT COSTAR 10.500€

L’agost de 2013 l’Assemblea de Dones Feministes de Gràcia, en el marc de la Festa Major, 
iniciàvem una campanya per la defensa del dret al propi cos i per fer front a les agressions sexistes 
en espais de festa. Aquesta campanya comptava amb el suport de molts dels carrers guarnits de la 

http://www.caladona.org/2015/01/ca-la-dona-dona-suport-a-les-10500voltes-de-les-feministes-de-la-vila-de-gracia/
http://www.caladona.org/2015/01/ca-la-dona-dona-suport-a-les-10500voltes-de-les-feministes-de-la-vila-de-gracia/
http://goo.gl/forms/w6xj7uX7KM
http://goo.gl/forms/w6xj7uX7KM
http://www.caladona.org/2015/01/tallers-tecnologies/


Vila, que van penjar els cartells i compartir les cintes liles per adherir-se a la reivindicació.

Mesos més tard, a l’Assemblea se’ns van notificar les conseqüències polítiques d’aquesta 
campanya: diverses multes que sumen la desorbitada xifra de 10.500€.

Tenint en compte la problemàtica existent i generalitzada en relació a les agressions sexistes en 
espais de festa, i remarcant que les institucions públiques del Districte de Gràcia no fan res al 
respecte, nosaltres ens vam veure amb el deure de prendre-hi partit i organitzar-nos per fer-hi front 
amb els mitjans que teníem a l’abast.

Com era d’esperar, quan la societat s’autoorganitza per actuar davant de la passivitat institucional, 
aquesta es veu no només reprimida sinó també sancionada, en aquest cas, per l’ordenança del 
civisme.

Per la legitimitat en la difusió i divulgació dels continguts feministes de les accions realitzades 
durant tota la Festa Major, reclamem l’anul·lació dels expedients sancionadors a les set membres de 
l’Assemblea de Dones Feministes de Gràcia.

Ells ens agredeixen,nosaltres lluitem,

ells decideixen, nosaltres lluitem,

ells ens multen, nosaltres lluitem.

Hem perdut la por, sabem que la lluita és l’únic camí.

Lluitar pels nostres drets i prevenir les agressions no és delicte: DESOBEDIÈNCIA FEMINISTA!

Si formes part d’un col·lectiu, podeu adherir-vos al manifest!

https://donesfeministesdegracia.wordpress.com/10500-voltes/adhesions-a-10500voltes/
https://donesfeministesdegracia.wordpress.com/


Font Campanya: https://donesfeministesdegracia.wordpress.com/2015/01/16/i-tu-que-faries-amb-
10-500-euros/

30 de gener DENIP (Dia Escolar per a la No violència i la Pau)
Publicat a 27 gen 2015 per web.

Tot recordant aquesta data  (30 de gener Dia Escolar per a la No violència i la
Pau), des de Dones x Dones volem aportar elements per a la reflexió del seu significat.

En primer  lloc  volem recolzar  les  iniciatives  que  es  treballen  des  de  les  escoles,  especialment
aquelles que tenen la coeducació com a projecte d’escola, perquè la coeducació inclou en els seus
continguts i valors l’educació per a la pau.

Creiem que treballar per la pau és important i necessari. Cal continuar desenvolupant el treball vers
una cultura de la Pau. Una cultura de la pau que passa per una reflexió profunda sobre el tema dels
conflictes armats i les guerres des del professorat, per poder després treballar de manera rigorosa
aquests conceptes amb l’alumnat.

Per això resulta ja inajornable el debat i la reflexió conjunta si volem contribuir a una veritable
formació en valors del nostre alumnat.    Tot i la bona voluntat del col·lectiu docent per celebrar

http://www.caladona.org/2015/01/denip-dia-escolar-per-a-la-no-violencia-i-la-pau/
https://donesfeministesdegracia.wordpress.com/2015/01/16/i-tu-que-faries-amb-10-500-euros/
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aquest  dia,  de poc servirà  fer-lo  omplint  l’escola de coloms,  amb activitats  diverses lúdiques i
pacifistes, si no aconseguim anar a l’arrel dels valors que determinen la cultura de pau: l’estimació i
el respecte propis i vers les demés persones.

I cal treballar-los en tots els àmbits propers a l’alumnat: des de l’aula als espais d’esbarjo; des de la
llar al barri i al poble… fins a tota la comunitat.

Per què és imprescindible aquest treball?

⦁    Perquè sabem que cap conflicte s’ha de resoldre amb la violència. La violència comporta més
violència i la retroalimenta.

⦁    Perquè cap país pot ser lliure si està sotmès a una cultura basada en la defensa dels conflictes i la
seva inevitable resolució a través de les armes.

⦁    Perquè  és  necessari,  més  que  mai,  evidenciar  la  perillositat  de  les  armes,  -les  químiques  i
nuclears, entre altres-, pel que fa a l’agressió contra la vida de les persones i al seu impacte en el
medi ambient.

Les  guerres  són  una  violència  reiterada  contra  la  població  civil.La  violència  reiterada  en  els
conflictes armats recau cada cop més de forma desmesurada en la població civil indefensa: en els
infants i les dones majoritàriament. No són danys col·laterals, com s’ha  justificat sovint tota mena
de violència,  sinó que forma part de d’una estratègia planificada pels exèrcits o dels diferents grups
armats que intervenen en conflicte.

Dones x Dones, recolzem i animem el treball que es fa des dels diferents àmbits educatius, perquè
considerem que és un treball imprescindible per deconstruir la dicotomia: amic/ enemic:

- Que rebutgi el discurs de la por.

- Que treballi pel diàleg i la resolució no violenta dels conflictes.

Dones x Dones, feministes-antimilitaristes, diem i cridem:

* FORA LA GUERRA DE LA HISTÒRIA.

*  FORA LA GUERRA DELS  LLIBRES  DE  TEXT:  prou  de  destacar  dins  els  currículums
educatius els conflictes, les batalles, les invasions, etc., com a fites importants del desenvolupament
humà.

Vindiquem el paper de les dones en la història que han contribuït per un món més Sostenible i
Vivible, lliure de violències.

DENIP ( Dia Escolar per a la No violència i la Pau)      – 30 de gener de 2015, en pdf

donesxdones@gmail.com

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/donesxdones.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/DENIP-Dones-x-Dones.pdf
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/donesxdones.jpg


“Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Barcelona”
Publicat a 6 feb 2015 per web.

Benvolgudes sabeu que la reivindicació per un ús d’un llenguatge inclusiu, no 
sexista, que visibilitzi les dones és un no parar i és feina de totes. Les 
companyes de la Comissió de dones Advocades de l’ICAB han presentat 
esmena pel canvi de nom, en el marc de reforma dels Estatuts. Aquest 
divendres 6 de febrer, a les 10h, hi ha la votació. A la sessió de Consell de 
Dones de Barcelona han presentat l’esmena i tenen tot el suport: a votar pel 
femení! Aquí us deixem la informació de la Comissió de Dones Advocades 
del Col·legi:

La Comissió de Dones Advocades, amb el recolzament d’altres companyes i 
companys hem presentat una esmena al nom del col·legi per tal de que aquest 
passi a denominar-se “Col·legi d’Advocats i Advocades de Barcelona”.

Creiem que ja ha arribat l’hora de que les dones advocades estiguem visibles 
en el nom del Col·legi. De la mateixa manera que el _Col·legi de Tortosa ja ho 
va fer l’any 2009.Aquesta és una reivindicació de la Comissió de Dones des de 
sempre i ens agradaria que el divendres dia 6 de febrer a les 10 del mati 
vinguessis a la darrera sessió de la Junta General Extraordinària a la 
Sala d’actes del Col·legi, per tal de que votessis la nostra esmena.

Pilar Rebaque Mas. Comissió Dones Advocades

L’ESMENA

L’esmena que presentem és en relació a la denominació del Col·legi, per tal 
que aquest passi a denominar-se “Il·lustre Col·legi d’Advocats i 
Advocades de Barcelona”.

L’esmena  afectaria així mateix a determinats articles de la proposta d’estatuts col·legials on surti el 
nom de la corporació.

Abans d’entrar en la defensa pròpiament,  fer un reconeixement a la Junta de Govern per haver fet 
el pas de plantejar-se el canvi de nom del Col·legi, però lamentem molt que no hagi tingut la 
sensibilitat i hagi tancat les orelles a la denominació proposada per la comissió de dones, tenint en 
compte que ja va ser l’esmena més votada en la darrera reforma d’estatuts l’any 2009.

La Memòria justificativa de  la proposta d’estatuts, en relació a la denominació de la corporació, diu
que “Se substitueix la denominació de la corporació, per la de “Il·lustre col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona”, denominació que té caràcter genèric i que es considera una solució preferent davant les 
dobles denominacions”.

En primer lloc s’ha de dir que no té el mateix significat “Col·legi de l’Advocacia” que “Col·legi 
d’Advocats i Advocades”, hem de veure quin és el significat de les paraules.

El Diccionari de la Llengua Catalana de l’ Institut d’Estudis Catalans és el nostre diccionari 
normatiu i defineix:

http://www.caladona.org/2015/02/ica/


Advocat, advocada, m i f, Persona que té per professió de patrocinar en judici les causes civils i 
criminals o de donar parer sobre qüestions de dret…

Advocacia : Professió d’advocat, advocada.

Col·legi : Societat o corporació de persones de la mateixa professió.

Advocacia no es pot utilitzar com un genèric referit a les dones i els homes que exerceixen la 
professió, ja que només significa la professió de l’advocat o l’advocada. No hi ha altra manera de 
referir-nos a les persones que exerceixen la professió de l’advocacia que dir, advocats i advocades.

Per tant la utilització del llenguatge s’ha de cenyir al seu significat estricte vigent en aquests 
moments i que ve determinat pel diccionari normatiu.

Els col·legis professionals, apleguen a les persones que exerceixen una determinada professió i tal 
com diu la Llei de Col·legis Professionals de Catalunya, “és un vehicle de participació de les 
persones col·legiades i té com a finalitat vetllar per l’actuació d’aquestes persones”.

Per contra, els Consells de Col·legis professionals apleguen a les corporacions que agrupen aquestes
persones i tenen com a finalitat la representació i la defensa general de la professió, per això els 
Consells de Col·legis s’anomenen “Consejo General de la Abogacia”,  i a Catalunya “Consell de 
l’Advocacia Catalana”.

D’acord amb el seu objecte i finalitat el nom de la corporació ha de correspondre a allò que és, una 
entitat que aplega a les persones que exerceixen una determinada professió. Per tant com tots els 
col·legis professionals el seu nom s’ha de referir a aquestes persones.

El que es planteja  és adequar el nom a la realitat social de les persones professionals que formen el 
col·legi de manera que, si bé des de la seva fundació es referia als homes, que eren els únics als 
quals els era permès d’exercir-la, ara ha arribat el moment de reflectir, en el nom del col·legi, que 
s’hi apleguen tant homes com dones, de la mateixa manera que s’ha fet en d’altres professions 
originàriament femenines, en les quals en l’actualitat s’hi han incorporat homes.

Així doncs i en conseqüència el nom del col·legi ha de ser “Col·legi d’Advocats i Advocades de 
Barcelona”.

En segon lloc perquè el Col·legi s’ha d’anomenar “Col·legi d’Advocats  i Advocades”.

En aquest moment el nombre de dones advocades col·legiades al Col·legi de Barcelona, suposa més 
de la meitat del cens col·legial, amb un augment considerable de dones que s’incorporen a l’exercici
professional cada any, per tant no té cap lògica que no siguem visibles en el nom de la institució.

No hem d’oblidar que en aquest aspecte el Col·legi de Tortosa, ja en la reforma estatutària de l’any 
2009, va ser el primer que va fer el canvi d’adequar la denominació a la realitat social, fonamentant-
ho entre d’altres arguments, en què era un acte de justícia. El Col·legi de Tortosa es denomina des 
de llavors “Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa”.

Dins de l’àmbit de la igualtat i no discriminació per raó de gènere, i d’acord amb l’esperit de la Llei 
Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes, s’ha de fer patent la presència de les 
dones en la llengua, com a manera de fer notar i de donar valor al seu paper en la societat. Tal com 
diu la professora Eulalia Lledó “La llengua no és sexista, el que és sexista és la ideologia, la ment 



de les persones”.

La denominació actual del nom del Col·legi és un acte discriminatori al qual cal posar fi, i no s’hi 
posa amb la proposta de modificació de la Junta de Govern.

La llengua, com a construcció humana que és, pot anar canviant i és susceptible de ser modificada 
de manera conscient, s’ha de fer patent la presencia de les dones en la llengua, per donar valor i fer 
visible el seu paper dins la societat. S’ha d’adaptar el llenguatge i abandonar qualsevol ús 
discriminatori.

Dir advocacia és utilitzar un eufemisme, per no dir advocades, Si durant més de 150 anys s’ha dit 
Col·legi d’Advocats, des de fa 87 anys hi ha advocades que en formen part, i en aquests moments 
les dones advocades som més del 50% del cens col·legial, ha arribat el moment de dir simplement 
“Col·legi d’Advocats i Advocades”. Mantenir la proposta de la Junta és mantenir la discriminació 
envers les dones advocades.

I com diu el poeta :  “hem de retornar el nom de cada cosa”.

Moltes gràcies.

+INFORMACIÓ

El dret a l’existència
Publicat a 20 feb 2015 per web.

El 26 de gener vam tenir la sort de comptar amb la  Carme Porta per conèixer la proposta de la
Renda Bàsica, en el marc dels debats sobre el país que volem que anem fent.  Aquest article a La
Independent,  és  un  magnífic  resum del  que  ens  va  explicar…i  que  us  convidem:  El  dret  a
l’existència, Carme Porta Abad, a La Independent dijous, 5 de febrer de 2015

OPINIÓ

Des  d’una  perspectiva  feminista  hem  desenvolupat  diferents  propostes  per  combatre  la
pobresa femenina. El dret a viure dignament (que no amb dignitat, d’aquesta ens en sobra
sovint), en igualtat de drets i oportunitats i amb llibertat és l’objectiu.

http://www.laindependent.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=5181%3Ael-dret-a-lexistencia&catid=196%3Aopinio-economia-i-treball&Itemid=239&lang=ca
http://www.caladona.org/2015/02/el-dret-a-l%E2%80%99existencia/
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc3dd3c3c9cec29ae62ded225dca2d152aedb3a4d244ed6c856c5365bbea7887c38


Són moltes les propostes globals i  parcials. Em sembla important,  també des d’una perspectiva
feminista posar sobre la taula el debat sobre la Renda Bàsica Ciutadana.

La Renda Bàsica es defineix així: és un ingrés pagat per l’Estat a cada membre de ple dret de la
societat  o  amb residència  acreditada,  fins  i  tot  si  no vol  treballar  de forma remunerada,  sense
prendre en consideració si és una persona rica o pobre, o dit d’una altra manera, independentment
de quines puguin ser les altres possibles fonts de renda, i sense importar amb qui convisqui. La RB,
doncs, supera els subsidis condicionals i familiars i dota de control personal de l’ingrés.

L’anàlisi, que faig des del feminisme, em porta a fer una valoració positiva. D’entrada ens proposa
una reflexió central: dret al treball o dret a una renda? Quin és el valor del treball? De quin treball
parlem?

D’una banda, la precarietat  laboral,  que actualment és per a tothom, afecta de forma molt  més
directa les dones. Ja partim d’una desigualtat de base en l’accés al treball productiu, fruit de la
divisió sexual del treball i de la construcció social del breadwinner, l’home com a sustentador de la
família,  un model de família patriarcal.  La crisi  ha precaritzat  més el  treball  però les  dones ja
partíem d’una bretxa salarial important i la precarietat ens ha afectat més, alhora que la bretxa ha
augmentat. Més del 80% dels contractes que es fan a temps parcial estan destinats a dones, amb la
disminució de sou i prestacions socials que comporten.

Pel que fa al treball invisible, el treball familiar i de cura, bàsicament recau sobre les dones, no té
reconeixement social ni valor. L’estudi de Cristina Carrasco, publicat per l’Institut Català de les
Dones, destaca que les dones dediquem un 68’8% del temps al treball familiar i domèstic i si aquest
es comptabilitzés el PIB de Catalunya augmentaria un 65’9%. Aquest és el treball invisible i no
remunerat  del  que les dones fem donació a la  societat.  En aquest  punt  -i  tenint en compte les
dificultats de les dones a l’accés al treball, així com la llarga situació de crisi que ens ha portat a un
22% de persones a l’atur, moltes de les quals ja no tindran mai més accés a un treball remunerat-
parlem de dret al treball, dret a quin treball? Hi ha una gran precarització de salaris, manca real de
negociació. Repartiment del treball, de quin treball? familiar i de cura? Voluntari? Precari?

Si bé la manca de treball i la precarietat laboral, afecta a tothom afecta especialment les dones que,
a més, tenim un menor poder adquisitiu, majors responsabilitats familiars i una manca d’accés a
llocs de decisió. Aquest factors fa de les dones un grup social que acumula més factors d’exclusió
social.  La manca de reconeixement econòmic i  social  del treball  domèstic i  de cura;el  tipus de
contractacions que provoquen una manca d’antiguitat als seus llocs de treball (un 23% de les dones
porten menys d’un any a  la  seva feina)  són altre  factors  de base que afecten directament  a  la
precarització de la qualitat de vida de les dones.

Alhora, les dones som les grans afectades per les retallades, no només es retallen els nostres drets
sinó també aquells serveis públics que ens proporcionava l’incipient Estat Català del Benestar i que
ens permetia optar a una vida amb una certa llibertat d’opció. Una llibertat que contenia límits clars
degut a que les polítiques d’igualtat d’oportunitats, malgrat els avenços, encara no havien consolidat
els seus objectius.

Que proposa la Renda Bàsica? Un nou model social. És una forma d’accés a la renda i per tant un
mecanisme de la seva redistribució. Constitueix una mesura de política social que pretén fer front a
diversos  problemes  socials  tals  com la  pobresa,  l’atur,  la  precarietat  laboral  i  la  desigualtat  de



gènere.

La implantació d’una RB d’una quantia superior al llindar de la pobresa, calculat a Catalunya a
partir de l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). Una persona és considerada
pobre si rep uns ingressos inferiors al 60% de la renda mitjana. Una Renda Bàsica ens posa sobre la
taula la llibertat de ser i el dret a existir, al marge de la productivitat. El valor del treball productiu
canvia i es dóna valor al treball social i de l’àmbit familiar i de cura. Una RB ens dotaria d’una
major capacitat de negociació i de llibertat per a triar allò que volem fer, els treballs actualment més
precaris i mal pagats es valorarien més com a resposta a la possible manca de mà d’obra (en tot cas
de  mà d’obra barata),  per  posar  alguns exemples.  En definitiva,  la  RB canviaria  la  manera de
percebre el treball i la centralitat que té actualment la productivitat i els beneficis per sobre de tot i
de tothom.

D’altra banda, a RB no seria en absolut un substitut del conjunt dels serveis públics que actualment
presten els Estats de Benestar. només substituiria les prestacions “monetàries” actualment existents,
en la mesura en que aquestes es trobessin per sota de la quantia fixada per a la RB.

És  possible  implementar  una  Renda  Bàsica?  En  aquest  punt  la  RB també  planteja  un  aspecte
important. Una reforma del IRPF i prestacions actuals monetàries (estudi d’Arcarons/ Raventós/
Domènech/ Torrens) permetria un canvi important, i més equilibrat socialment, en les aportacions a
l’estat i seria possible finançar una RB.

Hi ha qui reclama a la proposta un canvi total de sistema, però també cal destacar que la RB no
acabaria  amb totes les desigualtats.  Aquesta  és una proposta  de redistribució de rendes,  és una
proposta agosarada i revolucionària però no li podem demanar que arregli totes les desigualtats sinó
que com a proposta de caire monetari el que fa és millorar la situació de facto i planteja alguns dels
reptes socials que tenim, alhora que ens dota de llibertat de tria. Cal acompanyar la proposta amb
polítiques socials avançades i desenvoupar unes polítiques de dones que permetin un avenç real cap
al reconeixement de la diferència sexual, tot i així el fet de dotar d’una renda individual que ens
permeti triar lliurement, que doti dones sense cap recurs econòmic per a optar a una vida millor,
fugir  de  situacions  no  volgudes,  de  precarietat  i  de  violència,  és  un  pas  endavant  important  i
necessari.

–

Si esteu interessades en la proposta de la Renda Bàsica, us deixem aquest enllaç on trobareu recull
de  materials  que  hem  recopilat  per  treballar  aquest  tem:
http://feministesperlaindependencia.com/2015/01/18/sobre-la-renda-basica/ 

Feministes per la Independència

http://feministesperlaindependencia.com/2015/02/02/la-renda-basica-el-dret-a-lexistencia-article-a-la-independent/
http://feministesperlaindependencia.com/2015/01/18/sobre-la-renda-basica/


Ca la Dona amb la campanya #StopTaser
Publicat a 20 feb 2015 per secretaria caladona.

PER LA PROHIBICIÓ DE LES PISTOLES ELÈCTRIQUES “TASER”

Les organitzacions signants mostrem la nostra preocupació davant les informacions aparegudes als
mitjans de comunicació sobre la possibilitat d’incorporar l’ús de les pistoles elèctriques “Taser” per
part d’algunes unitats de Mossos d’Esquadra. També és conegut que diverses policies locals d’arreu
de l’Estat Espanyol compten amb aquest tipus d’armes. En concret, a Catalunya entre 30 i 50 cossos
de policia local en disposen.

Les  pistoles  Taser  són  armes  paralitzants  que  descarreguen  electricitat  sobre  la  persona  per  a
immobilitzar-la  momentàniament.  Des  de  l’any  2000  s’està  generalitzant  el  seu  ús  als  cossos
policials de molts països, tant de la policia d’ordre públic com dels funcionaris encarregats de la
custòdia de persones privades de llibertat així com per efectius militars. Malgrat que se les cataloga
com a armes no letals, Amnistia Internacional recull en el seu informe de l’any 2007 la  mort de 269
persones als Estats Units, de juny del 2001 a juny del 2007, i de 15 persones al Canadà, entre
mitjans del 2003 i juny del 2007, després d’haver rebut descàrregues d’aquestes armes.

A més dels possibles efectes letals, també s’ha detectat que la gran facilitat en el maneig de l’arma i
la manca de rastres corporals després del seu ús, la converteixen en una eina susceptible de ser
usada per a cometre maltractaments. És per això que el Comitè Contra la Tortura de Nacions Unides
(CAT) s’ha pronunciat en diverses ocasions en contra de les l’ús d’aquestes armes. En referència a
l’Estat  Espanyol,  en  el  seu  informe  de  novembre  de  2009,  després  de  constatar  l’ús  d’armes
elèctriques  “Taser”  per  part  de  les  policies  locals,  recomanava  a  l’Estat  l’abandó  de  la  seva
utilització atès que els seus efectes en l’estat físic i mental de les persones contra les que es farien
servir podrien conculcar els articles 2 i 16 de la Convenció Contra la Tortura i Altres Tractes o

http://www.caladona.org/2015/02/ca-la-dona-amb-la-campanya-stoptaser/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/02/taser_infografic_web-01.jpg


Penes Cruels, Inhumans o Degradants.

És per tot això que exigim a les autoritats competents:

la prohibició d’incorporar i utilitzar pistoles elèctriques “Taser” per part de tots els cossos policials,
així com altres funcionaris encarregats de la custòdia de persones privades de llibertat

la retirada immediata d’aquestes armes per part d’aquells cossos policials que en l’actualitat les
tinguin incorporades en les seves dotacions armamentístiques.

Barcelona, gener de 2015

+informació

Les menors també tenen dret a decidir. Avortament lliure i 
gratuït!
Publicat a 20 feb 2015 per secretaria caladona.

NI UN PAS ENRERE:
AVUI COM AHIR LES DONES DECIDIM DESOBEIR.

LES MENORS TAMBÉ TENEN DRET A DECIDIR. 
AVORTAMENT LLIURE I GRATUÏT!

Des de la Campanya per l’Avortament Lliure i Gratuït volem manifestar el total rebuig a la
Contrareforma de la Llei de l’Avortament que suposa una vulneració dels drets de les joves i
que el Partit Popular imposa des de l’electoralisme i l’integrisme religiós.
Avui, com ahir, afirmem que les dones decidim sobre la nostra sexualitat, la nostra reproducció i el
nostre cos. Sense límits ni en opcions ni en edats.
Recordem  que  milers  de  dones  moren  al  món,  47.000  l’any  segons  l’OMS,  per  avortaments
clandestins, que encara moltes dones són empresonades per decidir avortar, que a l’Estat Espanyol
es nega l’atenció sanitària a dones embarassades “sense papers”, que milers de dones avortem cada
any, dins i fora de la legalitat. 
I ara, aquest Govern repressiu, com a contrapartida de no haver aconseguit la Contrareforma de la
Llei de SSiR i d’IVE promesa al seu electorat, manté la decisió de seguir endavant per anul·lar
la capacitat de decidir sobre el seu cos de les dones de 16 i 17 anys que estan en situació de risc
i màxima vulnerabilitat al nostre Estat.
Malgrat que els estudis més recents confirmen que  les joves de 16 i 17 anys que avorten són
només un 3,6% del total i que més del 87% d’aquestes joves informen als seus tutors i tutores
legals per voluntat pròpia, el Govern del PP vol acontentar els sectors ultraconservadors posant en
risc la vida de les joves que, per diverses qüestions, no poden informar les seves famílies. Com s’ha
demostra aquestes dones joves viuen situacions de violència, desestructuració i desemparament
familiar  i  així  ho  acrediten  els  i  les  professionals  que  les  atenen.  Per  tant,  VOLEN
DESPROTEGIR un col·lectiu que pateix el màxim risc de vulnerabilitat social actualment.

http://www.caladona.org/2015/02/les-menors-tambe-tenen-dret-a-decidir-avortament-lliure-i-gratuit/
http://www.caladona.org/2015/02/les-menors-tambe-tenen-dret-a-decidir-avortament-lliure-i-gratuit/
https://stoptaser.wordpress.com/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2012/07/nina-avortament21.jpg


NO PERMETREN QUE LES JOVES HAGIN DE POSAR EN RISC LA SEVA VIDA PER
PODER EXERCIR ELS SEUS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS.
Aquest Govern del PP, torna a posar els drets de les dones com a moneda de canvi per a mantenir el
seu poder i, nosaltres, continuarem donant resposta a l’ofensiva retrògrada, masclista i patriarcal,
d’abast internacional, sobre la vida i els cossos de les dones de totes les edats. 
Refermem la nostra força, reivindiquem la nostra lluita i exigim que es garanteixi el dret de les
dones  a  decidir  sobre  el  propi  cos,  a  fer-ho  de  forma  lliure  i  segura,  i  per  tant,  exigint  la
DESPENALITZACIÓ total de l’avortament, d’accés a la xarxa pública i voluntari. 
Els atacs masclistes del govern i del PP s’expressen en múltiples manifestacions i accions contra les
dones. La lluita feminista no desistirà, no defallirà fins garantir els drets i llibertats de les dones,
mantenint la pressió i mobilització feminista i social, com hem fet fins ara. Perquè no acceptarem
cap ingerència (ni de l’estat, ni de l’església, ni de cap tribunal), ni cap pas enrere. Perquè la lluita
continua. Exigim al govern del PP que retiri per sempre més aquest nou atac a les dones, siguin
joves o no.
Recordem al Govern de la Generalitat que les dones volem decidir sobre tot, i, evidentment, també
sobre el nostre cos, sexualitat i  maternitat, i que les lleis i xarxes públiques ho han de garantir.
Exigim al Govern de Catalunya i al Parlament de Catalunya que desenvolupi i concreti la resolució
de disposar d’una llei catalana que garanteixi els drets sexuals per a tota la població, i l’avortament
lliure i gratuït per a les dones a Catalunya, tinguin l’edat que tinguin.
Recordem també que l’actual  llei,  vigent  des  de 2010,  de  Salut  Sexual  i  Reproductiva  i  de la
Interrupció Voluntària de l’Embaràs va suposar un avenç important respecte a la situació prèvia,
però  continuem exigint  i  denunciant  els  incompliments  de  les  institucions  públiques  sobre  els
nostres drets reconeguts.
No ens cansem d’exigir: 
- Educació afectiva i sexual a tots els nivells escolars 
- Mètodes anticonceptius gratuïts a l’abast de tothom 
- Salut sexual plaent per una vida plena 
- Avortament gratuït i garantit per la xarxa pública
Avui, defensem la lluita que any rere any han dut a terme les nostres avantpassades, defensem el
camí cap a la despenalització total de l’avortament: les dones sabem quan, com i perquè avortem.
No necessitem terminis, supòsits ni tuteles, sinó suport i acompanyament! Les dones decidim, la
societat  recolza,  l’estat  garanteix.  No  tolerarem  cap  retrocés  en  el  reconeixement  de
l’autodeterminació sobre els nostres cossos.
LES DONES DECIDIM, LA SOCIETAT RECOLZA I L’ESTAT GARANTEIX!
Campanya pel Dret a l’Avortament @dretpropicos

Manifest feminista 8 de març 2015: La revolució serà 
feminista o no serà!
Publicat a 4 mar 2015 per web.

http://www.caladona.org/2015/03/manifest-feminista-8-de-marc-2015/
http://www.caladona.org/2015/03/manifest-feminista-8-de-marc-2015/


Recordatori a Bcn: Festa 7/03 a les 22h al Tradicionarius de Gràcia (M.L.3 Fontana) i Mani 8/03
a les 12h a Pl.Universitat

Manifest feminista 8 de març 2015: La revolució serà feminista o no serà!

Enguany  aquest  manifest  del  8  de  març  ha  procurat  recollir  les  diverses  sensibilitats  i
reivindicacions de les dones… 

Aturades,  precàries,  mestresses  de  casa,  treballadores  domèstiques,  persones  sense  papers,
jubilades, lesbianes, trans, dones… totes hi cabem dins de la lluita feminista.  En aquest sentit,
volem i proposem una vaga de totes que desbordi els clàssics patrons androcèntrics, que serveixi a
totes les persones, treballadores i no treballadores, i a tots els treballs: productius, reproductius,
domèstics, sexuals, formals o submergits. Una vaga de consum, una vaga de cures, una vaga de
desobediència civil… en fi,  una vaga de totes. L’objectiu és dir prou al sistema patriarcal,
masclista i excloent. Estem disposades a lluitar fins que deixem d’estar maltractades pel sistema
desigual on vivim cada dia.

La pobresa, al nostre país, té rostre de dona.  Dones en  la lluita quotidiana són les heroïnes
anònimes que resisteixen els embats d’un sistema que els roba les cases on treballen en la cura de
persones; dones que van al CAP, on han tancat el servei d’urgències. Dones d’edat avançada que
resisteixen a pisos sense subministrament energètic el fred de l’hivern, mentre la residència per a
gent  gran  reivindicada  continua  tancant  les  portes  a  qui  podria  acollir.  Dones  que  lluiten  per
capgirar una piràmide social que ens mata.

Denunciem la mentida i la hipocresia dels governs espanyol i català, que ens parlen de recuperació
econòmica i de creació d’ocupació. Dia rere dia es destrueix ocupació, que és substituïda per llocs
de treball precaris: temporals, a temps parcial, amb distribució irregular de jornada, baixos salaris i
sense  drets.  Apostem  per  polítiques  actives  d’ocupació  amb  perspectiva  de  gènere,  que  creïn
ocupació real, de qualitat i amb drets. Exigim accions efectives davant la precarietat laboral, que
eradiquin l’escletxa i la discriminació laboral, i que afavoreixin la igualtat d’oportunitats en la
promoció de les dones, en la seva formació i en la seva carrera professional.

Ser dona no és una malaltia i no volem que no ens robin el protagonisme en la nostra salut . Les
dones volem una organització política i econòmica que no ens emmalalteixi. Volem decidir sobre la
nostra  salut  amb  informació  i  sense  pressió  dels  metges  i  dels  laboratoris.  Volem una  sanitat
totalment  pública,  universal,  de  qualitat  i  amb  calidesa.  Volem  més  investigació  en  salut

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/cartell8M-2015-INTER.jpg


independent de la industria mèdicofarmacèutica i orientada a promoure la qualitat de vida de les
persones. Volem més atenció psicològica i menys farmacològica als centres de salut.

Vivim en un estat de dret i  les dones som subjectes de drets, entre els quals hi ha els sexuals i els
reproductius. No tolerarem cap retrocés en el reconeixement de l’autodeterminació sobre els nostres
cossos i els nostres drets. Aquest govern repressiu manté la decisió d’anul·lar la capacitat de decidir
sobre el seu cos de les dones de 16 i 17 anys en situació de risc i màxima vulnerabilitat. Nosaltres
continuarem  donant  resposta  a  l’ofensiva  retrògrada,  masclista  i  patriarcal,  d’abast
internacional sobre  la vida i els cossos de les dones de totes les edats.

Les dones decidim desobeir. Les menors tenen dret a decidir:

-Avortament lliure i gratuït.

-Educació afectiva i sexual a tots els nivells escolars

-Mètodes anticonceptius gratuïts a l’abast de tothom.

-Salut sexual plaent per a una vida plena

Si les dones som oprimides dins del sistema patriarcal, quan s’hi interseccionen altres factors, les
discriminacions es multipliquen. Les persones que ens identifiquem com a dones i les que hem estat
educades com a dones, però que d’alguna forma, ja sigui amb una opció sexual no heteronormativa
o amb una identitat o expressió de gènere que s’allunya d’allò imposat, trenquem els rols establerts,
som  estereotipades, estigmatitzades i invisibilitzades sistemàticament. Tant és així, que darrerament
hem viscut un augment de les agressions a persones lgtbi en diversos espais. És per tot això que
exigim el  desplegament immediat de la llei contra la lgtbifòbia aprovada el passat octubre de
2014, amb la dedicació dels recursos necessaris, així com l’aprovació del règim sancionador que
preveu.

En aquest dia significatiu per a les dones del món, les que hem vingut a viure a Catalunya des de
diverses latituds i orígens ens vindiquem ciutadanes d’aquest país, de ple dret, sense claudicar de les
nostres  arrels  diverses.  Diem prou  a  la  pràctica  racialitzadora i  etnocèntrica  que limita  el
reconeixement de la diversitat i la convivència intercultural, participativa i pacífica en aquesta
societat que és la nostra.

La resistència de les dones front a les violències masclistes ha estat i és rica en experiències, valors,
i aportacions diverses. No pot substituir però, tot el que un estat de dret els ha de garantir i que a
Catalunya en concret els promet a partir de la llei  5/2008 dels drets de les dones a eradicar la
violència masclista. El sobreseïment de les responsabilitats públiques en aquesta qüestió alimenta
els neo masclismes i alhora els legitima. Les retallades que s’estan fent en general i específicament
a tota la xarxa de recursos i circuits d’intervenció  vulneren la seguretat, amb risc per a les vides i la
llibertat de les dones i els seus drets a una vida digna i lliure de violències masclistes. Cal remarcar
la manca de responsabilitat de les autoritats judicials a Catalunya en no investigar les causes per les
quals es deneguen el 70/% de les ordres de protecció.

Una mostra més de violència és el fet que l’Audiència de Barcelona, acaba d’absoldre una xarxa de
proxenetes  xinesos  que  explotava  més  d’un  centenar  de  noies  i  menors  en  pisos/bordell  de
l’Eixample  i  de  l’àrea  metropolitana,  considerant  que  no  quedava  prou  acreditat  que  s’exercís



violència sobre elles…

Demanem  la  derogació  de  l’ordenança  sobre  civisme,  posant  fi  a  l’assetjament  policial  o
administratiu que pateixen les dones en situació de prostitució al  carrer.  Qui no es mou, no és
conscient de les seves cadenes” Rosa Luxemburg

Els grups de dones feministes portem dècades aportant i sostenint l’equilibri de la humanitat en la
tasca quotidiana de civilització i de reconstrucció de tot allò que la violència i el patriarcat volen
destruir.  El  nostre  compromís  en  la  cura  de  la  vida  no  s’aturarà  i  continuarà  treballant  per
aconseguir una societat més justa, lliure i sense violències.

Entre  morir  i  matar  hi  ha  una  altra  lògica:  la  vida i  la  seguretat  de  les  dones  passa  per la
desmilitarització de la societat civil, per la llibertat amb justícia i la reparació de les violències
que s’exerceixen contra nosaltres. I passa per enfortir les nostres energies: juntes en front de les
violències patriarcals. I per una pau que sigui la nostra, la de les dones com a constructores de vida
enfront dels seus destructors.

Es  parla  sovint  de  sostenibilitat;  ens  roben el  nostre  llenguatge  i  li  treuen el  contingut.  En un
moment de crisi ecològica com la que estem patint, nosaltres volem les sostenibilitats que posen al
centre  la  vida.  Volem un planeta  viu,  no  pol·lucionat.  Volem una societat  curosa  amb el  medi
ambient, l’aigua, l’aire, la terra, on la vida es desenvolupi amb plenitud.

La sobirania de la vida implica la sobirania alimentària dels pobles, que garanteixi el dret a
l’alimentació i a escollir el que produïm i mengem.Visca la mare terra

Des del juny de 2013 s’està negociant un tractat de Lliure Comerç  entre els EE.UU. i la Unió
Europea, conegut com l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP) que significarà un fort
atac contra les nostres condicions de vida ja que el seu objectiu real és  l’eliminació de drets socials
i laborals, la desregularització de normatives mediambientals i la privatització dels serveis públics
en  benefici  dels  interessos  de  les  grans  corporacions  transnacionals.  El  resultat  d’aquesta
mercantilització  de  la  vida  serà  un  reforç  de  la  divisió  sexual  del  treball  i  un  retorn  de  més
responsabilitat a la llar en el sosteniment de la vida. Les feministes diem  no al TTIP.

A  Catalunya  hi  ha  hagut  una  reducció  de  gairebé  el  80%  dels  recursos  de  la  cooperació
internacional que afecta sobretot les iniciatives de desenvolupament que promouen l’apoderament
de les dones, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i la promoció i protecció dels drets
humans, tal com s’ha denunciat en l’Informe Ombra de la CEDAW. Les dones que accionem i
activem des  del  sector  de  la  cooperació  internacional  demanem una aposta  real  del  govern  de
Catalunya  amb les  polítiques  de  cooperació  internacional,  des  d’un enfocament  feminista  i  de
gènere,  i  amb  la  dotació  de  recursos  que  dediquin  el  0,7%  del  PIB  a  la  cooperació  al
desenvolupament.

No  permetem  a  alguns  “emprenedors”  gestionar  i  fer  negoci  amb  el  capital  recollit  amb  els
impostos  que paguem. Exigim el  control  d’aquests  diners destinats  a finançar solidàriament els
serveis públics, especialment la sanitat, l’educació i els serveis socials.

Les  feministes  que treballem en l’educació,  manifestem que defensem  una educació per a la
llibertat,  una  educació pública, laica i coeducadora.  La coeducació és el feminisme posat en la
pràctica de l’educació i és imprescindible i necessària per a prevenir les violències en les seves



diverses manifestacions.

Cada forma de lluita que pretén desmuntar el sistema és castigada i reprimida pel poder hegemònic.
Durant aquests últims anys hem vist com la repressió s’ha accentuat amb propostes com la
Llei Mordassa, que tallen la nostra llibertat d’expressió. Una mostra d’aquesta repressió contra
el moviment feminista la tenim en el fet que l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Gràcia
multen amb  10.500 €  l’Assemblea de Dones Feministes del  barri,  per  fer  una campanya de
denúncia de les agressions sexistes i per a la defensa al propi cos a la Festa Major del 2013.. Però no
donarem ni un pas enrere perquè lluitar contra el masclisme no és cap delicte.

No hi ha justificació democràtica per a l’infrarepresentació de les dones en cap espai de participació
i debat de la vida pública. Els factors que expliquen l’infrarepresentació de les dones de l’espai
públic  són  també  els  que  expliquen  la  sobrerepresentació  dels  homes.  Aquest  desequilibri  ens
invisibilitza, crea un imaginari simbòlic on l’autoritat i l’expertesa s’associa a la masculinitat i fa
que les veus, experiències i necessitats de les dones quedin en segon pla.  Reclamem doncs una
participació i representació equilibrades de dones i homes i exigim l’adopció de mesures que
garanteixin la paritat.

No oblidem tampoc que les dones som diverses i que existeixen relacions de poder entre nosaltres
vinculades al racisme, el capacitisme o el poder adult. Així, cal que ens escoltem i debatem sense
paternalismes ni tutelatges, encara que ens pugui fer sentir incòmodes el sacseig de privilegis que
això comporta.

Cal tenir present que podem aprendre de les feministes musulmanes i per això estem en contra  de la
islamofòbia i la infantilització de les dones religioses, així com podem aprendre de les persones
amb diversitat funcional i psíquica, de les joves i de les nenes…  Apostem pels feminismes!

Les dones exigim el dret a decidir sobre la nostra vida i el dret a decidir sobre el país en el qual
volem  viure.  Les  dones  que  vivim  a  Catalunya  volem  decidir  lliurement  el  nostre  futur
col·lectiu  com  a  país,  i  això  només  serà  possible  si  s’incorporen  les  pràctiques  i  els  sabers
feministes. Cap canvi polític serà veritablement transformador sense els feminismes.Dones lliures
en països lliures!

Visca la lluita feminista !

Barcelona, 8 de març 2015

8 de Marzo – Red de Migración, Género y Desarrollo
Publicat a 5 mar 2015 per secretaria caladona.

Con motivo del 8 de marzo, las integrantes de la Red de Migración, Género 

http://www.caladona.org/2015/03/8-de-marzo-red-de-migracion-genero-y-desarrollo/


y Desarrollo queremos celebrar este día que, aunque nació de hechos 
dolorosos y desafiantes para los derechos humanos de las mujeres, también es 
un día para recordar que las mujeres continuamos luchando, resistiendo y 
también celebrando que estamos organizadas, accionando juntas, desde 
nuestra diversidad, desde todos nuestros orígenes y sororidad. Decimos feliz 
día porque celebramos la energía transformadora de las mujeres en todo el 
planeta. ¿Qué sentido tiene la revolución sino podemos celebrar?

Red de Migración, Género y Desarrollo 

No descansaran i no deixarem de dir PROU!!!!!
Publicat a 10 mar 2015 per secretaria caladona.

Nota de Premsa de la Vaga de Totes per les Jornades de lluita dels dies 6 i 7 de març

Els pròxims dies de març, divendres 6 i dissabte 7, el col·lectiu Vaga de Totes s’endinsarà en unes 
Jornades de Lluita just abans del 8 de març. Dones, lesbianes i trans, es planten contra el sistema 
patriarcal que les oprimeix. Els pobles de Catalunya, ciutats germanes i barris de Barcelona no 
dormiran aquests dies.

Aturades, precàries, mestresses de casa, treballadores domèstiques, persones sense papers, 
jubilades, lesbianes, trans, dones… sortiran als carrers; a les places; als mercats; s’apropiaran de la 
nit com a espai de seguretat; organitzaran cercaviles reivindicatius; dinamitzaran xerrades 
feministes on poder plantejar altres possibilitats de viure sense opressions, sense masclismes, sense 
racismes, sense capitalisme, es a dir, sense el patriarcat que se’ls ha imposat com a hegemonia i no 
els deixa participar com a persones, sinó que han d’encaixar dins d’un món fet per i per a homes.

El 6 i 7 seran unes Jornades de Lluita amb intensitat i molta força. Vaga de Totes convida a tothom a
participar en les activitats que des de barris, pobles i ciutats s’estan organitzant. Al blog de Vaga de 
Totes figuren totes les activitats que es portaran a terme aquests dies.

Vaga de Totes és un procés que camina, que suma cada dia més dones de totes les edats, opcions de 
vida i situacions personals que estem disposades a tirar endavant aquesta lluita perquè sabem que 
les dones MOVEM EL MÓN I QUE JUNTES L’ATURAREM.

https://vagadetotes.wordpress.com/
http://www.caladona.org/2015/03/no-descansaran-i-no-deixarem-de-dir-prou/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/8M_2015.jpg


Vaga de Totes ha convocat per al 19 de maig una Vaga General. Una VAGA que desbordi els 
clàssics patrons androcèntrics, i que inclogui totes les persones, treballadores i no treballadores i tot 
tipus de treballs: productius, reproductius, domèstics, sexuals, formals o submergits. Es vol una 
vaga de consum, una vaga de cures, una vaga de desobediència civil, en fi, una VAGA DE TOTES. 
L’objectiu no és només fer una Vaga com tantes altres hem conegut sinó que volem fer un gran 
rebombori contra el sistema patriarcal i capitalista que ens maltracta i violenta sense parar i les 
DONES DIEM PROU!!!! i que a partir del 19 de Maig totes les vagues siguin VAGUES DE 
TOTES.

Alerta Feminista
Publicat a 10 mar 2015 per secretaria caladona.

Vivim moments de transformació i, enmig d’una crisi socioeconòmica, 
democràtica i nacional, irrompen al debat públic propostes polítiques que qüestionen l’estatus quo, 
donant força a la ruptura amb l’Estat i el capitalisme. Els fonaments d’allò que fa uns anys ens 
hauria semblat impensable sembla que comencen a trontollar.

Les feministes que signem aquest text (i segurament tantes altres), vivim amb esperança i 
preocupació aquests processos de canvi. Som activistes del moviment feminista. Som a 
moviments socials, candidatures, vagues, crides, processos, partits, o sindicats. Hi som ara, hi érem 
abans. Tenim propostes i tenim l’experiència, l’energia i els coneixements per a dur-les a terme. I 
ara també és la nostra oportunitat de canvi.

Però ja hem vist massa vegades com propostes que semblen transformadores acaben deixant 
de banda els feminismes i a les feministes.

Aquesta és una alerta dirigida cap a totes aquelles persones que estan a favor d’un canvi 
radical, que volen construir una societat més justa: un món just mai no s’esdevindrà sense una 
transformació feminista. La nova política continuarà sent vella política si és patriarcal.

Sabem que el patriarcat envaeix tots els espais de les nostres vides: llits, llars, carrers, institucions, 
mitjans de comunicació, escoles, mercats. El masclisme es troba en tots els àmbits de l’esfera 
pública i privada, és dins el nostre cos, i es manifesta de formes molt diferents: des del 
menysteniment fins al control en el vestir, des de la transfòbia fins a l’explotació econòmica o 
l’assassinat.

Per això, l’economia i el treball continuaran sent font d’injustícia i misèria si no hi posem la 
vida i el seu sosteniment al centre. Sense dret als nostres cossos no hi ha llibertat possible. I 
cap país, cap ni un, no pot ser lliure mentre s’assassinin dones pel sol fet de ser-ho. No 
canviarem res afegint petites frases al final dels discursos o entenent «les dones» com un «tema», o 

http://www.caladona.org/2015/03/alerta-feminista/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/senselesdones.png


una qüestió secundària.

Ara SI que toca!

• Que les pràctiques i perspectives feministes siguin de veritat troncals a qualsevol 

procés de transformació. Reconeguem la feina del moviment feminista, donem centralitat i
autoritat a les veus diverses dels feminismes. 

• Construir una pràctica política i econòmica centrada en la sostenibilitat de la vida de 

les persones i del planeta. El treball de cura és treball, sense plantejaments col·lectius no hi 
ha canvi possible. 

• Fer política en primera persona. Donem-nos autoritat. Siguem, totes i tots, subjectes de la 

pròpia vida i de la construcció col·lectiva de la comunitat. 
• Acabar amb la violència masclista. Promovem una societat lliure de violències i 

militarisme. Diem no a la xenofòbia i al racisme. Diem no a la homofòbia, la transfòbia i la 
lesbofobia. 

• Acabar amb la cultura de la dominació i la colonització del cos, de la terra, de les 

cultures. Reconeguem la sobirania dels pobles, l’econòmica, alimentària, energètica, la 
sobirania sobre el propi cos. 

Les nostres lluites són plurals i les fem en plural. En els nostres cossos s’inscriuen diferents 
exclusions. A les nostres vides es creuen diferents violències. Però també múltiples possibilitats de 
fer i de ser. Qüestionem la norma i posem com a punts de partida per les nostres propostes 
polítiques la multiplicitat de les persones i de les identitats, de les necessitats i propostes vitals,
econòmiques, polítiques o culturals.

Exigim polítiques feministes i radicals que ens acompanyin en la nostra transformació personal i 
col·lectiva.Perquè desfer el patriarcat ha de ser condició de les noves formes de fer política, no 
deixarem passar aquesta oportunitat de ruptura. Generem les aliances necessàries per a fer-ho 
possible.

Signes el manifest?

Feminismes i radicalitats democràtiques

https://alertafeminista.wordpress.com

Lectura col·lectiva del Manifest 8 de març: La Revolució serà 
Feminista o no serà
Publicat a 11 mar 2015 per web.

http://www.caladona.org/2015/03/aportacions-al-manifest-8-de-marc-la-revolucio-sera-feminista-o-no-sera/
http://www.caladona.org/2015/03/aportacions-al-manifest-8-de-marc-la-revolucio-sera-feminista-o-no-sera/
https://alertafeminista.wordpress.com/
https://docs.google.com/forms/d/1Jdn2jtnTa1om00FXYJQbFi5Ex6a-pWCvM7bws-T96QA/viewform?c=0&w=1


Manifest feminista 8 de març 2015: La revolució serà feminista o no serà! Lectura a la Plaça
Sant  Jaume de Barcelona en  arribar en  manifestació  des  de  Plaça Universitat.  MOLTES
GRÀCIES A TOTES  les lectores a la plaça, sabem que vam enredar a algunes!!!

Enguany  aquest  manifest  del  8  de  març  2015  ha  procurat  recollir  les  diverses  sensibilitats  i
reivindicacions de les dones…[ És un manifest col·lectiu, realitzat amb les aportacions de.... Dones
x Dones; Cicle Violeta; LesBiCat; Campanya pel Dret a l'Avortament; Marxa Mundial de Dones
Catalunya; Gatamaula; Percudones; Vaga de Totes; Feministes per la Independència; Tamaia, viure
sense  violència;  Assemblea  de  Dones  Feministes  de  Gràcia;  Feministes  contra  el  TTIP;
9barriscabrejada;  Comissió  de  Gènere  de  la  Federació  Ong  DDHH  Pau  i  Desenvolupament;
Associació de Planificació Familiar  de Catalunya i  Balears;  Secretaria  de les Dones de CCOO
Catalunya; Xarxa de Dones per la Salut; Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament; AAVV
Eixample;Entrepobles;Ca la Dona…  A la Comissió d'enguany també han participat Les JERC i
Feminismes Podem (esperem no deixar-nos cap…)]MOLTES GRÀCIES A TOTES! 

APORTACIÓ  VAGA DE TOTES

Aturades,  precàries,  mestresses  de  casa,  treballadores  domèstiques,  persones  sense  papers,
jubilades, lesbianes, trans, dones… totes hi cabem dins de la lluita feminista de la Vaga de Totes.
Volem una vaga que desbordi els clàssics patrons androcèntrics, que serveixi a totes les persones,
treballadores i no treballadores, i a tots els treballs: productius, reproductius, domèstics, sexuals,
formals o submergits. Una vaga de consum, una vaga de cures, una vaga de desobediència civil, en
fi,  una vaga de totes.  L’objectiu no és només fer una Vaga, sinó dir  prou al  sistema patriarcal,
masclista  i  excluyent  amb totes  nosaltres.  Estem disposades  a  lluitar  fins  que  deixem de estar
maltractades pel sistema desigual on vivim cada dia. VISCA LA LLUITA FEMINISTA!!!!!

Pobresa – APORTACIÓ  9barrisCabrejada

La pobresa, especialment a 9barris, té rostre femení. I femení és el rostre de la lluita quotidiana de
tantes heroïnes anònimes. Heroïnes que resisteixen els embats d’un sistema que els roba les cases
on també treballen per cuidar la vida de les persones al seu càrrec; de les que acudeixen -dempeus-
al CAP, on han tancat el servei d’urgències, amb crisis d’angoixa, depressions i malalties mentals,
sobrevingudes  per  una  pobresa  que  no  és  més  que  injustícia.  Heroïnes  d’avançada  edat  que
resisteixen a pisos sense subministraments energètics el fred de l’hivern, mentre la residència de
gent  gran reivindicada,  acabada i  equipada,  des  de l’opacitat  institucional,  continua tancant  les
portes al 70% de la gent a qui podria acollir. Heroïnes que habiten el territori més empobrit de la
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ciutat amb la lluita com a forma de vida, que fan que la vida comunitària se sostingui i per la que
encara valgui la pena lluitar, per capgirar una piràmide social que ens mata. Heroïnes que. enmig
d’aquest ombrívol panorama, surten al carrer el Dia de la Dona i molts altres dies a celebrar la vida
amb alegria.

Aportació DONES CCOO CAT

Prou precarietat! Treball, vida i drets!

Denunciem la mentida i la hipocresia dels governs espanyol i català, que ens parlen de recuperació
econòmica  i  de  creació  d’ocupació.  Dia  darrere  dia  es  destrueix  ocupació,  que,  minsament,  és
substituïda per llocs de treball precaris: temporals, a temps parcial,  amb distribució irregular de
jornada, baixos salaris i sense drets.

Denunciem que les condicions d’ocupació estan generant l’augment de la població ocupada en el
llindar de la pobresa, amb un impacte més gran en les dones, lluny del que caldria esperar en una
societat democràtica i en la qual encara persisteixen la bretxa salarial i la bretxa en les pensions.

Apostem per polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere efectives per crear ocupació
real, de qualitat i amb drets.

Apostem  per  accions  efectives  davant  la  precarietat  laboral,  que  eradiquin  la  bretxa  i  la
discriminació laboral, i que afavoreixin la igualtat d’oportunitats en la promoció de les dones, en la
seva formació i en la seva carrera professional.

APORTACIÓ Xarxa de dones per la salut

SER DONA NO ES UNA MALALTIA. QUE NO ET ROBIN EL PROTAGONISME EN LA TEVA
SALUT

Les dones volem una organització política i econòmica que no ens emmalalteixi. Volem decidir
sobre la nostra salut amb informació i sense pressió dels metges i els laboratoris. Volem una sanitat
totalment  pública,  universal,  de  qualitat  i  amb  calidesa.  Volem  més  investigació  en  salut
independent de la industria medico-farmacèutica i orientada a promoure la qualitat de vida de les
persones. Volem més atenció psicològica i menys farmacològica als centres de salut.

APORTACIÓ campanya Avortament

Aquest Govern repressiu, com a contrapartida de no haver aconseguit la Contrareforma de la Llei de
SSiR i d’IVE promesa al seu electorat, manté la decisió de seguir endavant per anul·lar la capacitat
de decidir sobre el seu cos de les dones de 16 i 17 anys que estan en situació de risc i màxima
vulnerabilitat  al  nostre Estat.  t.  NO PERMETREN QUE LES JOVES HAGIN DE POSAR EN
RISC  LA  SEVA  VIDA  PER  PODER  EXERCIR  ELS  SEUS  DRETS  SEXUALS  I
REPRODUCTIUS.  Nosaltres,  continuarem donant  resposta  a  l’ofensiva  retrògrada,  masclista  i
patriarcal, d’abast internacional, sobre  la vida i els cossos de les dones de totes les edats

NI UN PAS ENRERE: AVUI COM AHIR LES DONES DECIDIM DESOBEIR.LES MENORS
TAMBÉ TENEN DRET A DECIDIR. AVORTAMENT LLIURE I GRATUÏT!

APORTACIÓ Associació planificació familiar – sílvia

Davant de l’onada ultraconservadora contra els Drets Sexuals i Reproductius que es viu a nivell



internacional i, en especial a l’Estat Espanyol, cal recordar que l’actual llei, vigent des de 2010, de
Salut  Sexual  i  Reproductiva  i  de  la  Interrupció  Voluntària  de  l’Embaràs  va  suposar  un  avenç
important respecte a la situació prèvia, però continuem exigint i denunciant els incompliments de
les institucions públiques sobre els nostres drets reconeguts:

- Educació afectiva i sexual a tots els nivells escolars

- Mètodes anticonceptius gratuïts a l’abast de tothom

- Salut sexual plaent per una vida plena

- Avortament gratuït i garantit per la xarxa pública

Recordem que vivim en un Estat de Dret i que les dones som subjectes de drets, entre els que s’hi
troben els Drets Sexuals i Drets Reproductius.

Avui, defensem la lluita que any rere any han dut a terme les nostres avantpassades, defensem el
camí cap a la despenalització total de l’avortament: les dones sabem quan, com i perquè avortem.

No necessitem terminis, supòsits ni tuteles, sinó suport i acompanyament! Les dones decidim, la
societat recolza, l’estat garanteix.

No tolerarem cap retrocés en el reconeixement de l’autodeterminació sobre els nostres cossos i els
nostres drets.

LGTBI – APORTACIÓ LESBICAT

Si les dones som oprimides dins del sistema patriarcal, quan hi interseccionen altres factors, les
discriminacions es multipliquen. Aquelles persones que ens identifiquem com a dones i aquelles que
hem estat  educades  com a dones,  però que  d’alguna forma,  ja  sigui  amb una opció sexual  no
heteronormativa o amb una identitat o expressió de gènere que s’allunya d’allò imposat, trenquem
els  rols  establerts  i,  per  això,  som  estereotipades,  estigmatitzades  i  invisibilitzades
sistemàticament.Tant és així que darrerament hem viscut un augment de les agressions a persones
lgtbi en diversos espais i ciutats.

És per tot això q exigim el desplegament immediat de la llei contra la lgtbifòbia aprovada el passat
octubre  de  2014,  amb  la  dedicació  dels  recursos  necessaris,  així  com  l’aprovació  del  règim
sancionador que preveu la  llei.  Assumint  aquesta  necessitat  com a responsabilitat  pública i  per
garantir la igualtat de drets per totes.

PERQUÈ  LES  NOSTRES  VIDES  NO  ES  PODEN  QUEDAR  EN  PAPER  MULLAT!!
APLICACIÓ DE LA LLEI JA!!

APORTACIÓ Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament

En aquest dia significatiu per a les dones del món, les dones que hem vingut a viure a Catalunya des
de diverses latituds i orígens ens vindiquem ciutadanes d’aquest país, de ple dret, sense claudicar a
les  nostres  arrels  diverses.  Diem prou  a  la  pràctica  racialitzadora  i  etnocèntrica  que  limita  el
reconeixement  de la  diversitat  i  la  convivència  intercultural,  participativa  i  pacífica  en aquesta
societat que és la nostra.

VIOLÈNCIA MASCLISTA – APORTACIÓ TAMAIA



La resistència de les dones front les violències masclistes, ha estat i és, rica en experiències, valors,
i aportacions diverses, no pot substituir però, tot el que un estat de dret els hi ha de garantir i que a
Catalunya en concret els hi promet a partir de la llei 5/2008.dels drets de les dones a eradicar la
violència masclista.El sobreseïment de les responsabilitats publiques en aquesta qüestió alimenta els
neo masclismes i a l’hora els legitima.

Les retallades que s’estan fent en general i específicament a tota la xarxa de recursos i circuits
d’intervenció  vulneren la seguretat, amb risc per les seves vides, i la llibertat de les dones i els seus
drets a una vida digna i lliure de Violències masclistes.

Cal remarcar la manca de responsabilitat de les autoritats judicials a Catalunya en no investigar les
causes per les quals a Catalunya es denegen el 70/% de les ordres de protecció.

Els grups de dones feministes portem dècades aportant i sostenint l’equilibri de la humanitat en la
tasca quotidiana de civilització i de reconstrucció de tot allò que la violència i el patriarcat volen
destruir.

El nostre compromís en la cura de la vida no s’aturarà i continuarà treballant per aconseguir una
societat més justa, lliure i sense violències.

APORTACIÓ AAVV EIXAMPLE – SILVIANE

Una mostra més de violència és el fet que l’Audiència de Barcelona, acaba d’absoldre una xarxa de
proxenetes que explotava més d’un centenar de noies i menors en pisos/bordell de l’Eixample i de
l’àrea  metropolitana,  considerant  que  no  quedava  prou  acreditat  que  s’exercís  violència  sobre
elles…

Demanem  la  derogació  de  l’ordenança  sobre  civisme,  posant  fi  a  l’assetjament  policial  o
administratiu que pateixen les dones en situació de prostitució al carrer.

APORTACIÓ DONES X DONES

Entre morir i matar, hi ha una altra lògica: la VIDA ¡ La Seguretat de les dones no passa per la
militarització de la societat civil, ni en temps de “ pau “ ni en temps de conflictes armats.

La seguretat de les dones passa per silenciar les armes. Passa per la llibertat amb justícia i reparació
de les violències que s’exerceixen contra nosaltres. I passa per enfortir les nostres energies. Juntes
en  front  les  violències  patriarcals.  I  per  una  pau  que  sigui  la  nostra,  la  de  les  dones  com a
constructores de vida enfront dels seus destructors.

Aportació MARXA MUNDIAL.Caladona.Entrepobles

Tothom parla de sostenibilitat; ens roben el nostre llenguatge i li treuen el contingut.En un moment
de crisi ecològica com la que estem patint, nosaltres volem les sostenibilitats que posen al centre la
vida. Volem un planeta viu, no pol·lucionat, curós amb el medi ambient, l’aigua, l’aire, la terra, on
la vida es desenvolupi amb plenitud.

La  sobirania  de  la  vida  implica  la  sobirania  alimentària  dels  pobles,  que  garanteixi  el  dret  a
l’alimentació i a escollir el que produïm i mengem.

Visca la mare terra



Aportació FEMINISTES CONTRA EL TTIP

Les feministes  diem  ¡No al  TTIP!.  Des de juny de 2013 s’està  negociant  un tractat  de Lliure
Comerç  entre  els  EE.UU. i  la  Unió Europea,  conegut  com l’Acord Transatlàntic  de Comerç  i
Inversió (TTIP) que sense dubte significarà un fort atac contra les nostres condicions de vida donat
que el seu objectiu “real” es  l’eliminació de drets socials i laborals, desregularització de normatives
mediambientals  i  la  privatització  dels  serveis  públics  en  benefici  dels  interessos  de  les  grans
corporacions transnacionals. El resultat d’aquesta mercantilització de la vida serà un reforç de la
divisió sexual del treball i un retorn de mes responsabilitat a la llar en el sosteniment de la vida.

APORTACIÓ Comissió de gènere de la Federació ong ddhh pau i desenvolupament

A Catalunya hi ha hagut una reducció considerable de gairebé el 80% dels recursos de la cooperació
internacional, afectant sobretot a les iniciatives de desenvolupament que promouen l’apoderament
de les dones, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i la promoció i protecció dels drets
humans, tal com s’ha denunciat en l’Informe Ombra de la CEDAW. Les dones que accionem i
activem des  del  sector  de  la  cooperació  internacional  demanem una aposta  real  del  govern  de
Catalunya  amb les  polítiques  de  cooperació  internacional,  des  d’un enfocament  feminista  i  de
gènere,  i  amb  la  dotació  de  recursos  que  dediquin  el  0,7%  del  PIB  a  la  cooperació  al
desenvolupament,  xifra  que  va  ser  decidida  el  1980  a  la  34a  Assemblea  General  de  l’ONU.
No  permetem  a  alguns  “emprenedors”  gestionar  i  fer  negoci  amb  el  capital  recollit  amb  els
impostos  que paguem. Exigim el  control  d’aquests  diners destinats  a finançar solidàriament els
serveis públics, especialment la sanitat, l’educació i els serveis socials.

EDUCACIÓ – Caladona.demanat a VICKY

Les  feministes  que  treballem  en  l’educació,  Manifestem  clarament  que  defensem  UNA
EDUCACIÓ PER A LA LLIBERTAT. Una  educació clarament, Pública , Laica, Coeduacadora.
Perquè  la  Coeducació  és  el  feminisme posat  en  la  pràctica  de  l’educació.  És  imprescindible  i
necessària, per poder prevenir les violències en les seves diverses manifestacions i presències. PER
UNA ILP ESCOLA PÚBLICA NI LOMCE NI LEC

APORTACIÓ FEMINISTES DE GRÀCIA – LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

Cada forma de lluita que pretén desmuntar el sistema és castigada i reprimida pel poder hegemònic.
Durant aquests últims anys hem vist com la repressió s’ha accentuat amb propostes com la Llei
Mordassa i la Llei del Avortament de Gallardón, propostes que tallen la nostra llibertat d’expressió i
el  dret  a  decidir  sobre  les  nostres  vides.
Una altre  vegada més  ens  trobem davant  d’un cas  de  repressió  contra  el  moviment  feminista.
L’Ajuntament de Barcelona i Districte de Gràcia multen amb 10.500 € a l’Assemblea de Dones
Feministes del barri, pel fet de fer una campanya de denúncia de les agressions sexistes i per la
defensa al propi cos a la Festa Major del 2013. Considerem que aquestes multes són una mesura de
control social i repressió política contra la lluita feminista. Però no donarem ni un pas enrere, lluitar
contra el masclisme no és cap delicte!

FORA LES MULTES

APORTACIÓ CALADONA.DEMANAT a TÀNIA



No  hi  ha  justificació  democràtica  per  a  la  infra  representació  de  les  dones  de  cap  espai  de
participació i  debat  de la  vida pública.  Cal tenir  present  que els  factors que expliquen la  infra
representació de les dones de l’espai públic són també els que expliquen la sobre representació dels
homes. Aquest desequilibri ens invisibilitza, crea un imaginari simbòlic on l’autoritat i l’expertesa
s’associa a la masculinitat i fa que les veus, experiències i necessitats de les dones quedin en segon
pla.  Reclamem doncs  una  participació  i  representació  equilibrades  de  dones  i  homes  i  exigim
l’adopció de mesures que garanteixin la paritat.

APORTACIÓ GATAMAULES

No hem d’oblidar tampoc que les dones som diverses i que existeixen relacions de poder entre
nosaltres  vinculades  al  racisme,  el  capacitisme  o  el  poder  adult.  Així,  cal  que  ens  escoltem i
debatem sense paternalismes ni tutelatges, encara que ens pugui fer sentir incòmodes el sacseig de
privilegis que això comporta. Prou islamofòbia i infantilització de les dones religioses! Tenim molt
a aprendre del que estan dient les feministes musulmanes, així com les persones amb diversitat
funcional i psíquica, les joves i nenes…  Perquè, més que feminisme, apostem pels feminismes!

APORTACiÓ Feministes x Ia Independència

Les dones exigim el dret a decidir sobre la nostra vida i el dret a decidir sobre el país en el qual
volem viure. Les dones que vivim a Catalunya volem decidir lliurement el nostre futur col·lectiu
com a país, i això només serà possible si s’incorporen les pràctiques i els sabers feministes. Cap
canvi polític serà veritablement transformador sense els feminismes.

Dones lliures en països lliures!

Visca la lluita feminista !
Barcelona, 8 de març 2015 Comissió 8 de març

“La revolució serà feminista o no serà” – Fotoreportatge del 8
de març
Publicat a 11 mar 2015 per secretaria caladona.

http://www.caladona.org/2015/03/la-revolucio-sera-feminista-o-no-sera-fotoreportatge-del-8-de-marc/
http://www.caladona.org/2015/03/la-revolucio-sera-feminista-o-no-sera-fotoreportatge-del-8-de-marc/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/B_k5s5uW8AAbFDS.jpglarge.jpeg


http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/B_lNBGlW8AEcOyU.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/B_lPz-PWIAAVgZh.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/B_plocaWwAA1tgi.jpglarge.jpeg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/B_k5s5uW8AAbFDS.jpglarge1.jpeg


http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/B_lO5TAWQAAdpfS.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/B_lPc8qWcAEiVOO.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/B_lQuh0WEAE_Fs0.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/B_k8Q0ZWcAAuMFb.jpglarge.jpeg


Itinerància Cos Desobedient al març, mes de la Dona
Publicat a 11 mar 2015 per secretaria caladona.

Degut a l’èxit de la darrera exposició de la mostra d’art de dones FEM ART’14, que proposava com
a tema COS DESOBEDIENT, ens conviden a exposar a dos espais de Barcelona.

Així, us proposem una doble itinerància per celebrar el mes de la Dona!

1a fase: vídeo-art

Inauguració a les 19h del divendres 6 de Març

al Casal de Joves de Sant Just Desvern www.casaldejoves.com

Exposició fins el 21 de Març

Mostra de les obres de les 3 vídeo-artistes que van quedar seleccionades.

Maite Travé – No atávica Laia Mercader – Sin Título Nani Miras – Mi Coño Peludo

http://www.casaldejoves.com/
http://femartmostra.blogspot.com.es/2015/02/itinerancia-cos-desobedient-al-marc-mes.html
http://www.caladona.org/2015/03/itinerancia-cos-desobedient-al-marc-mes-de-la-dona/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/B_lFsrHWAAADS5f.jpglarge.jpeg


2a fase: artistes plàstiques

Del 16 al 31 de març continuem amb la itinerància del Cos Desobedient al Centre Cívic 
Trinitat Vella 

http://femartmostra.blogspot.com.es/2015/03/itinerancia-cos-desobedient-2-fase.html
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/flyer+cos+desobedient1.jpg


http://ccivics.bcn.cat/trinitatvella

CARRER DE LA FORADADA 36. 08033, BARCELONA (L1 – TRINITAT VELLA)

Inauguració el dilluns 23 a les 18:30h

En aquest espai podreu gaudir de les obres de les artistes plàstiques:

Marina Baena Garcia – Instal·lació No t’oblidis de tu, 2014

www.flickr.com/photos/36541921@N06

Elisa García Coll - Cos desobedient, 2014

http://pensarenbarro.blogspot.com.es

Anna Fando Morell - Ous, 2014 - Gegantes, 2012

www.annafando.com

Gloria Lapeña Gallego - Sèrie Confección nº1, 2013

http://glorialapena.wix.com/arte

Natacha Mazzitelli Mastricchio - Sèrie Sueños ,2013

www.natachamazzitelli.com

Peliagudas - A mí no me duele, 2014

peliagudas.org

Maria Romero García - Miedos animales I: La lagartija, 2013

http://mariaromerogarcia.blogspot.com

http://mariaromerogarcia.blogspot.com/
http://www.peliagudas.org/
http://www.natachamazzitelli.com/
http://glorialapena.wix.com/arte
http://www.annafando.com/
http://pensarenbarro.blogspot.com.es/
http://www.flickr.com/photos/36541921@N06
http://ccivics.bcn.cat/trinitatvella
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/flyer+cos+desobedient2.jpg


Lidia Tamboleo García - Cuerpos presentes, 2014

www.enfemeninosinlugar.jimdo.com

Exposició “Tell Me Your Story”
Publicat a 13 mar 2015 per secretaria caladona.

Tenim el gust de presentar l’exposició individual de la guanyadora de l’edició 2014, la Cyntia 
Fusillo     Ross a l’espai expositiu del FEM ART.

Expo fins el 31 de març en horari de tardes

Ca la Dona, carrer Ripoll 25. 08001, BARCELONA

http://www.cynthiafusillo.com/
http://www.cynthiafusillo.com/
http://www.caladona.org/2015/03/exposicio-tell-me-your-story/
http://www.enfemeninosinlugar.jimdo.com/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/flyercynthiafinal1.jpg
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Ca la Dona ha signat la Carta Oberta de les “PROSTITUTAS
INDIGNADAS”
Publicat a 27 mar 2015 per secretaria caladona.

Ca la Dona ha signat aquest escrit de les Prostitutes Indignades, donant suport a les seves 
reivindicacions…

Aquesta carta va dirigida als diferents grups polítics municipals i a les persones que han estat 
designades com a candidates a l’alcaldia de la ciutat de Barcelona.

Comptem amb els moviments socials i feministes, entitats socials de referència i persones clau en la
defensa dels Drets Humans.

El dijous 19 de març vàrem patir el fet que, de nou, fos tancada una de les nostres cases. Varen venir
amb una ordre judicial, però sense l’avís previ de precintament. Varen venir a tapiar la porta del 
carrer Robadors, 25.

La finca sencera va ser comprada fa poc i és propietat de l’Ajuntament, junt amb altres finques del 
carrer. En aquest espai, era ben conegut que ens reuníem les integrants del col·lectiu de “Putas 
Indignadas”. Aquest ha estat un altre cop contra els moviments socials de protesta, contra la 
capacitat d’organitzar-se de la ciutadania. És un cop que pretén silenciar el que ja tothom sap: que 
l’Ajuntament de Barcelona especula amb els nostres barris i ven la nostra ciutat.

L’Ajuntament combina les seves polítiques policials repressives al Raval amb els seus plans 
educatius de “reinserció”- que ofereixen precarietat i serveis socials a canvi de la redempció de 
multes- i a més a més s’ha dedicat a comprar finques del barri amb l’objectiu de desnonar i 
“netejar”. Aquestes polítiques no van destinades només a les treballadores sexuals, pretenen 
preparar el centre de la ciutat per al turisme, l’especulació i el “veïnatge digne”. Nosaltres no som 
les primeres desnonades i tampoc no serem les últimes.

La vulneració dels nostres drets és constant, malgrat que hem ofert la nostra ajuda com a col·lectiu 
per a trobar millores reals per a la convivència als nostres barris, malgrat que som les que coneixem 
millor les realitats de l’exclusió i el tràfic de dones. Tant l’Alcalde, Xavier Trias, com la Regidora 
de Dona i Drets Civils, Francina Vila i la Regidora de Ciutat Vella, Mercè Homs, no busquen 
solucions, busquen negocis. Busquen marejar la ciutadania amb actes i discursos que mai no 
milloren les nostres vides. La participació ciutadana d’aquesta ciutat està morta perquè l’han 
corromput.

S’omplen de paraules de “convivència”, “plans d’atenció” i “lluita contra la tracta” quan, en realitat,
parlen des dels despatxos. Mentrestant, segueix havent-hi violència contra nosaltres –treballadores 
lliures- i encara pitjor contra les dones víctimes de tràfic de persones que són multades i 
coaccionades, sense que se’ls doni la seguretat necessària per a elles i per a les seves famílies i es 
negui asil a aquelles que no tenen papers: les paraules polítiques se les emporta el vent.

Per això demanem un compromís dels grups municipals que es presenten a les properes eleccions 
perquè defensin els nostres drets fonamentals:

• Que es comprometin a acabar amb les polítiques repressives contra les persones que 

exerceixen prostitució. 

http://www.caladona.org/2015/03/carta-oberta-de-les-%E2%80%9Cprostitutas-indignadas%E2%80%9D/
http://www.caladona.org/2015/03/carta-oberta-de-les-%E2%80%9Cprostitutas-indignadas%E2%80%9D/


• Que es comprometin a negociar amb nosaltres espais de treball tot millorant la convivència i

la vida veïnal als nostres barris. 
• Que es defensin els drets i la seguretat de les companyes en situació de tràfic de persones. 

Us demanem suport perquè no és possible continuar en silenci com a còmplices dels abusos.

Prostitutas Indignadas                                                                              Març del 2015

#PutasConCasaYa

Ca la  Dona ha participat  de  l’acte  de lliurament del  premi
Aspasia
Publicat a 27 mar 2015 per secretaria caladona.

Us deixem amb la nota de premsa informativa de l’acte:

Fatima Ahmed, Premi ASPÀSIA en defensa de l’equitat de gènere pel seu compromís amb 
l’empoderament de les dones immigrades

• El guardó, concedit per Dones Directives i Professionals de l’Acció Social i l’Observatori del Tercer Sector, es 
lliurarà dijous 26 de març a la jornada ‘Construïm equitat de gènere des de l’acció social’ 

• Fatima Ahmed té una llarga trajectòria personal i professional de promoció d’oportunitats per a les dones a 
través d’entitats com Ibn Batuta i Diàlegs de Dona 

Barcelona, 24 de març de 2015

http://www.caladona.org/2015/03/ca-la-dona-participa-al-lliurament-del-premi-aspasia/
http://www.caladona.org/2015/03/ca-la-dona-participa-al-lliurament-del-premi-aspasia/


La xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social és un espai impulsat per la federació
d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) amb l’objectiu de potenciar la presència i la visibilitat 
de les dones a les organitzacions del tercer sector social. Neix al març de 2012 i actualment compta 
amb més de 170 membres, treballadores en organitzacions no lucratives, administracions públiques,
empreses privades, en règim d’autònomes, jubilades o aturades. | Memòria 2014

Inscripcions  obertes  congrés  Economia  Feminista  Vic
(Barcelona) 2015
Publicat a 27 mar 2015 per secretaria caladona.

Benvolgudes, benvolguts,

Ens posem en contacte amb vosaltres per anunciar-vos que des de fa uns dies ja està activat el 
formulari d’inscripció al V Congrés Estatal d’Economia Feminista, que es celebrara els dies 2, 3 i 4 
de juliol a Vic (Barcelona) aquest any. El podreu trobar aquí: http://mon.uvic.cat/congreso-estatal-
economia-feminista/ca/inscripciones/

La tercera edició del Premi Aspàsia en defensa de l’equitat de gènere, concedit per la xarxa de Dones Directives i 
Professionals de l’Acció Social (DDiPAS) i l’Observatori del Tercer Sector, reconeix el 2015 la trajectòria professional de 
Fatima Ahmed (Tetuan, 1967) a favor de l’empoderament de les dones immigrades a Catalunya, i específicament al 
barri del Raval de Barcelona, a través de l’Associació Sociocultural Ibn Batuta (1996-2012) i l’Associació Intercultural 
Diàlegs de Dona, de la qual és cofundadora i presidenta des de 2013.
El lliurament del premi tindrà lloc aquest dijous 26 de març a les 19.15 hores a l’Espai Francesca Bonnemaison de 
Barcelona (Sant Pere més Baix 7), en el marc de la 3a Jornada DDiPAS: ‘Construïm equitat de gènere des de l’acció 
social’, que s’iniciarà a les 16 hores. L’acte inclou una taula de diàleg amb Betlem Cañízar Bel, activista feminista i 
membre de Ca la Dona; Marina Subirats Martori, catedràtica emèrita de sociologia a la UAB, especialitzada en educació 
i dones; Esther Sánchez Torres, professora de dret del treball a ESADE i consellera sènior de Baker&McKenzie; Màrius 
Domínguez Amorós, professor de sociologia a la UB especialitzat en indicadors socials, ús del temps i gènere; i Sara 
Berbel Sánchez, membre de la Junta de Govern de DDiPAS; i moderada per la periodista Eva Peruga.

L’elecció de Fatima Ahmed com a guanyadora del Premi Aspàsia reconeix un llarg recorregut personal i professional 
que s’inicia el 1996 a l’Associació Sociocultural Ibn Batuta, creada per persones d’origen marroquí i català amb 
l’objectiu d’oferir ajuda a persones procedents del Magrib. Fatima Ahmed ha coordinat el departament de mediació 
intercultural de l’entitat, ha impulsat programes específics per a dones migrades i ha treballat per donar-los visibilitat 
afavorint la creació de xarxes, així com mitjançant la transformació i la sensibilització social. Al llarg de la seva trajectòria, 
Fatima Ahmed ha desenvolupat accions innovadores per a la promoció d’oportunitats i la superació de les desigualtats
socials partint de la seva pròpia experiència i posant el seu coneixement al servei d’altres dones.

En la seva primera edició, celebrada el 2013, el Premi ASPÀSIA va reconèixer la treballadora social Concepció Requena, 
i en la segona, la trajectòria professional i docent de la doctora Sara Berbel, amb una menció especial a Delicia Coronado,
directora i docent en diferents poblacions andines al Perú.

Per a més informació podeu contactar amb:

Gina Marín | Agència de Comunicació Social

T. 93 268 3442 | redaccio@acciosocial.org

http://www.caladona.org/2015/03/inscripcions-obertes-congres-economia-feminista-vic-barcelona-2015/
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Així mateix, en la pàgina web del congrés podreu trobar les tarifes i preus d’inscripció al mateix, els
terminis i els descomptes disponibles. Per garantir el màxim d’accessibilitat i participació en el 
congrés, hem establert una tarifa reduïda per a estudiants, persona en situació d’atur i persones 
jubilades. Així mateix, hem introduït una borsa de beques-descompte per a persones en situació de 
precarietat. Per accedir a aquests darrers, tal i com s’indica en la pàgina web, poseu-vos si us plau 
en contacte amb el comitè organitzador abans del 20 d’abril via economia.feminista@uvic.cat

Us animem a que feu difusió d’aquesta informació en els vostres departaments, facultats, entitats, 
organitzacions i altres espais.

Ben cordialment,

Comitè organitzador local

Naomi Klein a Barcelona: ‘Això ho canvia tot. El capitalisme
vs. el clima’
Publicat a 27 mar 2015 per web.

Des de l’Hort de Ca la Dona us recomanem la Conferència de Naomi Klein en motiu de la 
Presentació del llibre ‘Això ho canvia tot. El capitalisme vs. el clima’, divendres 27 de març al 
CCCB…i si no arribeu a temps, regaleu-vos el llibre per Santa Jordina!

Quins són el reptes que el canvi climàtic planteja al món actual? Som a temps de frenar el procés de
destrucció dels recursos del planeta?

En el seu nou llibre, la periodista Naomi Klein posa en dubte alguns dels mites al voltant del canvi 
climàtic i insta que es prenguin mesures per actuar contra el que considera la crisi més important de 
la humanitat. El problema no és que sigui impossible deixar de fer servir combustibles fòssils ni que
es desconeguin les polítiques que podrien portar a reduir les emissions de carboni, sinó que, per tal 
de dur-les a terme, caldria posar fre al model de consum a escala global i canviar el nostre sistema 
econòmic, que actua com si els recursos del planeta fossin inesgotables. Per a Klein aquesta 
transformació és, sobretot, una gran oportunitat: per reconstruir les economies locals, per enfortir 
les nostres democràcies i per lluitar contra les desigualtats a escala planetària.

Naomi Klein és periodista i escriptora, internacionalment reconeguda pels best-sellers No logo 
(labutxaca, 2008; en castellà, Paidós, 2000), La doctrina del xoc (Empúries, 2007; en castellà, 
Paidós) i ara Això ho canvia tot. El capitalisme vs. el clima (Empúries, 2015; en castellà, Paidós).

Presentat per Carme Colomina, periodista del diari ARA.

Al final de l’acte l’autora signarà llibres i es projectarà “Listen to Me. Voice of Gaia”, un vídeo amb
dibuix en viu de Gabriella Gardosi per 350.org – Barcelona

http://www.cccb.org/ca/curs_o_conferencia-lecture_by_naomi_klein-212740

Horteres. Hort de Ca la Dona

http://www.caladona.org/2015/03/naomi-klein-a-barcelona-aixo-ho-canvia-tot-el-capitalisme-vs-el-clima/
http://www.caladona.org/2015/03/naomi-klein-a-barcelona-aixo-ho-canvia-tot-el-capitalisme-vs-el-clima/
http://www.cccb.org/ca/curs_o_conferencia-lecture_by_naomi_klein-212740
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Fins  el  22/04::  Torns  a  la  parada  +  Recollida  de  llibres
d’autores per Santa Jordina i les Dragues
Publicat a 9 abr 2015 per secretaria caladona.

Benvolgudes sòcies i amigues…

S’acosta la diada dels llibres i a Ca la Dona tornarem a obrir les portes posant la parada de llibres 
d’autores (parada de llibres de 2a mà). Si tens llibres escrits per dones i en bon estat i vols 
compartir….porta’ls, els farem circular el 23 d’abril!

A partir de dimarts 7 d’abril tenim organitzada la recollida de llibres d’autores fins el 22/04. 

Vols passar una estona a la parada de llibres de Ca la Dona? Tria l’horari que prefereixes: 
Formulari http://goo.gl/forms/vPiLyJga6e

Seguirem informant de les preparacions del 23 d’abril a Ca la Dona!

autores, autores, autores

Crònica  de  l’acte  d’Homenatge  a  Neus  Català  i  a  totes  les
dones deportades
Publicat a 16 abr 2015 per secretaria caladona.

L’acte ha estat superemotiu i engrescador davant de tanta violència i dolor 
hem recordat la força de les supervivents de Ravensbruck, i a tots els camps. La seva alegria de 
viure com a part de la resistència que ens ha fet arribar la Neus Català a través de la seva biògrafa, 
Elisenda Belenguer, una mare jove que amb el seu fill ens ha fet pensar en el futur, i ens ha recordat 
com la Neus té present al moviment de done i. recorda els milers de dones de la campanya contra la 
OTAN, als anys 80, dient “Volem la terra verda, militars a la merda” !! …..i coses com aquestes són
el que l’ha ajudat a viure i a tenir força per seguir lluitant.

L’Anna Sallés ha fet una crònica històrica magistral de la república, assenyalant que els i les 
republicanes van proclamar la república des de la ruptura sense els pactes de la transició, i que en 

http://www.caladona.org/2015/04/cronica-de-lacte-dhomenatge-a-neus-catala-i-a-totes-les-dones-deportades/
http://www.caladona.org/2015/04/cronica-de-lacte-dhomenatge-a-neus-catala-i-a-totes-les-dones-deportades/
http://www.caladona.org/2015/04/1104-iv-republica-feminista-ravensbruck-dones-deportades-i-resistents-per-lluitar-per-les-llibertats-homenatge-a-neus-catala/
http://www.caladona.org/2015/04/fins-el-2204-torns-a-la-parada-recollida-de-llibres-d%E2%80%99autores-per-santa-jordina-i-les-dragues/
http://www.caladona.org/2015/04/fins-el-2204-torns-a-la-parada-recollida-de-llibres-d%E2%80%99autores-per-santa-jordina-i-les-dragues/
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dos anys van fer més coses fonamentals per a les dones i els drets humans …  i que la memòria 
històrica ha estat retallada i oblidada i només es recorda a qui volen que recordem..

Al final, la Marina Rosell ens ha cantat la cançó de Ravensbruck sobre uns versos de la Montserrat 
Roig d’un  presa que va acompanyant a una altra que s’estava morint escoltant-la i parlant en 
català… per plorar però també per saber que sempre estaran amb nosaltres…

i a més el llibre de la Lola Anglada… i un vermut de luxe amb colors republicans… i la maga 
Glòria es va superar  fent sortir roses i coloms per a les dones deportades!!!!

Visca la república  feminista!!!!

I a la tarda vam anar a demanar justícia pel camp de Yarmouk  prop de Damasc assediat per 
ISIS….en fi ens queda molt feina…

Recomanacions per Santa Jordina, llibres d’autores
Publicat a 16 abr 2015 per secretaria caladona.

Aquí van algunes de les recomanacions que ens estan arribant per Santa Jordina, seguirem

http://www.caladona.org/2015/04/recomanacions-per-santa-jordina-llibres-dautores/
https://www.youtube.com/watch?v=40_WFwnw-5E
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2013/03/DSC_0553-copia1.JPG


ampliant a mida que vagin arribant.

Fes-nos arribar la teva!

———–

Recomanacions fetes des de l’Espai Contrabandos per a Ca la Dona.

-Clave K, Margarita Rivière (novel·la) http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1525

- Malditas de Itziar Ziga (assaig) http://www.txalaparta.eus/libro/8882/malditas/

- Dificultades técnicas (assaig) http://www.laoficinaediciones.com/es/series.html?
page=shop.product_details&category_id=26&flypage=flypage.tpl&product_id=40

- Rainbow Warriors, Maite Mompó (assaig) http://pol-len.cat/products/rainbow-warriors-historias-
legendarias-de-los-barcos-de-greenpeace

-Quan la por canvia de bàndol. Diverses autores (assaig) 
http://www.tigredepaper.cat/wordpress/quan-la-por-canvia-de-bandol-les-claus-de-la-
desobediencia-civil-als-paisos-catalans/

-Més enllà del parlar concís (poesía) http://www.editorialdenes.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=851:110-enlla-del-parlar-concis&catid=16:colmleccio-
poesia&Itemid=11

NOTÍCIA TRISTA ¡!!
Publicat a 21 abr 2015 per web.

NOTÍCIA TRISTA ¡!!

He llegit la noticia publicada al diari de la Vanguardia d’aquest dilluns, sobre l’acció violenta d’un 
alumne de segon d’ESO a l’IES Joan Fuster.

La primera reacció ha estat desconcertant. Costa de creure que uns fets com aquests passin a casa 
nostra ( Catalunya).

La segona reacció, asseguda serenament a casa i escoltant les declaracions de la Consellera Irene 
Rigau – Departament d’Educació- , és de decepció.

Decepció perquè la Consellera apareix fent unes declaracions merament polítiques i sense propostes
veritables per tal que el professorat puguem treballar a les aules.

Finalment tot es redueix una orientació dirigida a tots els centres ,per tal que demà ,dimarts, es 
guardi un minut de silenci per aquests fets.

De cap manera podem pensar que amb un acte simbòlic com aquest significarà prendre consciencia 
de la violència en les seves maneres diverses d’expressió.

Des de les feministes antimilitaristes, ( Dones x Dones ), sabem que les violències tenen un substrat 
més profund. I aquí és on hem de continuar treballant plegades.

Si tot s’acaba reduint a una qüestió psicòtica, o de malalties diverses… es torna a pensar que la 

http://www.caladona.org/2015/04/noticia-trista-%C2%A1/
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violència és un fet puntual i no estructural. És el mateix discurs que s’utilitza per justificar en 
moltes ocasions, les violències contra les dones. Això torna a ser un reduccionisme.

La violència actual és una expressió del cúmul de violències exercides pel sistema patriarcal i que 
s’expressen de diverses maneres i en diferents contexts i aquest d’avui és una d’elles.

No és suficient un minut de silenci, el que cal són mesures concretes. Algunes d’elles passen per 
treballar de manera seriosa i compromesa des de la Coeducació. Perquè és des d’aquesta altra 
manera de coeducar que podem prevenir qualsevol indici de possibles agressions i futures 
expressions violentes. Però també ens cal recursos, suport i sobre tot, reconeixement de la nostra 
tasca Coeduacadora.

Mestre Coeduacadora. Feminista antimilitarista

Vicky Moreno

Nova Junta Directiva a Dones Juristes
Publicat a 24 abr 2015 per secretaria caladona.

Dones Juristes renova la seva Junta Directiva. El passat 26 de març va tenir lloc l’Assemblea on
es va aprovar la nova junta Directiva de l’Associació.

Encetem  un  nou  temps  amb  molts  reptes.  La  junta  directiva  que  ha  estat  escollida  és  una
continuació  d’algunes  dones  que  ja  hi  participaven  de  l’anterior,  i  de noves  incorporacions.
D’aquesta manera, conjuguem l’experiència de les companyes que tenen una llarga trajectòria
dins l’Associació i dins la Junta Directiva, i la frescor de sòcies joves, amb empenta i idees
renovades.

Aquesta  combinació ens  permet  mantenir  els  valors  que durant  25 anys s’han construït  des de
Dones Juristes, alhora que dóna projecció de futur a la nostra entitat. Tanmateix, permet canviar
dinàmiques que, indefectiblement, es generen en tots els grups de treball,  i  aportar noves idees,
apropant l’associació a les nostres associades i a les seves necessitats i inquietuds.

Com podreu veure a continuació, és una junta que  conjuga amb un equilibri perfecte, les dues
vessants del Dret: l’exercici de l’advocacia i la part acadèmica. Estem convençudes que tant una
com l’altra  són  necessàries  per  enriquir-se  mútuament.  I  volem oferir  a  Dones  Juristes,  aquest
enriquiment de tots dos aspectes del Dret.

Així doncs, aquesta és la composició de la nova Junta Directiva de Dones Juristes

Composició Junta Directiva:

Presidenta: Celeste Inés Arella Scheines

http://www.caladona.org/2015/04/nova-junta-directiva-a-dones-juristes/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/donesjuristes3.jpg


Vicepresidenta de relaciones institucionals: Mercè Claramunt Bielsa

Vicepresidenta de projecció internacional: Esther Susín Carrasco

Secretària: Patsilí Toledo Vásquez

Tresorera: Lydia Jardí Ortíz

Vocalies:

Paula Arce Becerra

Encarna Bodelón González

Lorena Garrido Jiménez

Angelina Hurios Calcerrada

Montserrat Salvador Cortés

Helena Zarco Cumplido

Què defensem

Som una Junta Directiva compromesa per aconseguir la igualtat de gènere i el respecte dels drets
humans de les dones a Catalunya i arreu del món. Amb la nostra tasca volem construir un món on
els drets humans, les llibertats i la justícia de gènere siguin una realitat per a totes les dones, amb
l’eradicació  de  totes  les  formes de  discriminació  que les  afecten  per  raó  de gènere,  orientació
sexual,  sexualitat,  religió,  edat,  capacitat,  origen  ètnic,  nacionalitat,  condició  social  o  d’altres
factors.

Som, per tant, una opció compromesa per treballar com a part del moviment de dones, enfortint els
vincles amb les organitzacions feministes en pro dels nostres objectius comuns. De fet, moltes de
nosaltres estem o hem estat vinculades, a més, amb altres moviments socials i entitats, que ens
proporcionen un coneixement més profund del món associatiu, de les lluites que, en defensa dels
drets de les dones, es batallen a cada moment. I ens permet amb més facilitat, crear sinèrgies amb
altres moviments per la consecució dels nostres objectius.

Per nosaltres, aconseguir l’apoderament de les dones és indispensable per al ple exercici dels seus
drets. En el desenvolupament de la nostra activitat, estem compromeses amb la transparència, l’ús
responsable dels recursos financers, l’equitat, la responsabilitat i la integritat en totes les nostres
interaccions.   Som un equip independent, la nostra tasca no està vinculada a cap partit polític ni
institució religiosa.

Volem  seguir  els  principis  que  han  regit  l’Associació  des  de  la  seva  fundació,  treballant
honestament pel desenvolupament i la formació de totes les juristes al servei de les dones i partint
de les bases del feminisme. La base de treball de la què partim és conjugar de forma ètica i solidària
el desenvolupament personal de cadascuna de les sòcies amb el de l’Associació, posant sempre per
sobre els interessos de Dones Juristes.

http://donesjuristes.cat/

http://donesjuristes.cat/


Totes som Màxima
Publicat a 25 abr 2015 per web.

En el Dia de la Mare Terra (22 abril), la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament, les 
Horteres de Caladona, la Casa Iberoamericana de la Mujer i amb el suport de la Red ULAM vam 
organitzar un videofòrum per difondre la lluita de Máxima Acuña, defensora i activista que 
resisteix a la mina d’or més gran de Sudamèrica!

http://www.caladona.org/2015/04/totes-som-maxima/
http://www.caladona.org/2015/04/2204-dia-de-la-mare-terra-la-lluita-de-maxima-acuna-de-chaupe/
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Sara Cuentas a La Independent….A tot el planeta 
Terra i especialment a Amèrica Llatina l’acció de les indústries extractives i les 
violències contra les dones són dues cares de la mateixa moneda. Així ho evidencia 
Màxima Acuña, que resisteix a la minera d’or més gran de Sud-amèrica.

http://www.laindependent.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=5369%3Amaxima-acuna-defensora-de-la-mare-terra&catid=153%3Adrets-de-les-dones&Itemid=220&lang=ca
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/somosMaximaBarcelona2.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/SomosMaximaBarcelona1.jpg
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El sistema colonial amb afany d’acumulació mercantilitza la vida, els 
cossos i territoris, tractant-los com productes sobre els quals exerceix control, dominació, 
explotació i depredació. Aquesta pràctica de poder patriarcal, androcèntric, antropocèntric i 
capitalista menysprea, destrueix i manté al marge les diverses maneres d’entendre i 
promoure el “Desenvolupament Sostenible”, invisibilitza les savieses i epistemologies 
diferents a les occidentals i destrossa la relació simbiòtica amb la Pacha Mama que és 
practicada per les defensores de la sostenibilitat de la vida i la sobirania alimentària, les 
dones de les comunitats indígenes.

L’Observatori de Conflictes Miners d’Amèrica Llatina (OCMAL) ha registrat 208 conflictes a 
tot el continent llatinoamericà, amb 218 projectes implicats i amb una afectació a 312 
comunitats. I assenyala que “la majoria de les grans companyies mineres provenen d’Amèrica 
del Nord, en particular de Canadà, però moltes companyies d’extracció de gas i petroli que 
operen actualment a la regió són originàries d’Europa. Les Institucions Financeres 
Internacionals com el Banc Mundial , el Fons Monetari Internacional i la Corporació 
Financera Internacional han facilitat crèdits a les exportacions i garanties d’inversió per 
permetre que aquestes companyies puguin operar. Els bancs europeus també han jugat un 
paper significatiu en el finançament de les operacions extractives”.
Aquesta setmana, La Independent va dialogar amb Màxima Acuña, una defensora indígena 
que resisteix a la minera més gran d’or de Sud-amèrica, Yanacocha. Ella viu amb la seva 
família al predi “Tragadero Grande”, en la comunitat camperola de Sorochuco (Regió 
Cajarmarca – Perú), a 4.100 metres sobre el nivell del mar, al costat d’un bonic llac anomenat 
Laguna Azul, un territori en disputa, cobejat per la minera per imposar el projecte Conga.
Màxima, sabem que porta gairebé 11 anys resistint els intents de desallotjament 
forçat i de violència policial, de part de la minera Yanacocha. ¿Què ha significat 
aquest procés per a vosté?
Han estat anys molt durs de suportar. Tota la meva família viu amb intranquil·litat, en  saber 
que en qualsevol moment poden venir a treure’ns. Des del 2011, en què la minera va 
pretendre enjudiciar-me i acusar-me d’usurpadora de la seva propietat, no han cessat les 
violències dels policies i els treballadors de la mina, que han vingut a casa meva a destrossar, 
amenaçar i colpejar sense importar les nostres vides, ni la nostra dignitat, fins i tot ens van 
matar les meves ovelletes i els meus gossets. Amb la meva família hem pensat que tard o 
d’hora ens faran desapareixer del predi, perquè sabem que així ho han comentat al 
campament miner els enginyers de Yanacocha. Fins i tot la meva salut, la del meu marit, dels 
meus fills i filles s’ha vist afectada, sento molta tristesa i cada dia estic preocupada. Les 
meves filles estan afectades amb els seus estudis, perquè abans treballàvem la terra sense 
cap preocupació i veníem les papes i oques al mercat local per guanyar uns calerons i poder 
ajudar-les en els estudis, però ara no podem perquè la minera ens fustiga dia i nit.
Però quan camino per les muntanyes i la Laguna Azul, sento que les forces em tornen, i 

http://www.yanacocha.com/
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llavors penso que val la pena seguir lluitant.
Malgrat les amenaces a la seva vida i la de la seva família …
Sí, perquè tot i l’angoixa hem de ser forts i perdre la por, perquè si no lluitem qui ho farà?, qui
protegirà les muntanyes i les llacunes. La minera només vol treure l’or i el coure, emportar-
se’l del país i fer mal a les muntanyes i les llacunes, omplir-les de químics que causen càncer i
mort als animals, a la gent i a les plantes. Jo no em rendiré, perquè estic reclamant els meus 
drets, estic defensant les nostres aigües i el nostre medi ambient, perquè segons diu la nostra 
llei: les aigües i les terres no es venen.
Ens dius que aquesta situació ha afectat la teva salut, què és el que sents?
No em trobo bé, no em trobo sana, de vegades per no preocupar a la meva família callo. Des 
que em van pegar i em van arrossegar els policies ja no puc caminar grans distàncies ni 
carregar pes com abans feia. En les nostres comunitats les dones i homes estem acostumats a 
caminar grans distàncies, a carregar pes sense problema, i a generar el nostre propi aliment 
de la terra i l’aigua. Però això per a mi ja es va acabar, perquè realment no puc, sento que no 
tinc forces i energia. No és lícit que facin això amb la gent, que la mina vingui a destruir les 
nostres vides.
La minera Yanacocha sosté que el predi “Tragadero Gran” li pertany, explica’ns quina
és la situació real de la propietat
El 1996 la minera va comprar a cada família les seves predis. Els nostres veïns ens 
preguntaven per què no veníem. ‘Aquesta és la nostra terra i aquí ens quedarem’, els vam dir. 
Jo havia comprat el predi “Tragadero Grande”, dos anys abans, el 1994, a la Comunitat de 
Sorochuco. Tinc en el meu poder el certificat de possessió on es reconeix que sóc propietària i
comunera. Des que vivim aquí, ens hem dedicat a l’agricultura i al pasturatge, cultivem 
patates i oques. Vivim de l’aliment que ens dóna l’aigua i la terra, i cuidem el nostre medi 
ambient, cuidem les muntanyes i les deus que neixen de les llacunes i alimenten les 
comunitats.
Vas dir que la minera la va denunciar per usurpació i fins i tot van ordenar que la  
detinguessin el 2011…
Sí, nosaltres havíem denunciat primer a la minera per intimidació, violència i per invasió de la
nostra propietat, però vaig passar de ser denunciant a ser denunciada. La minera va dir que 
estava usurpant la seva propietat, fins i tot va demanar que anéssim a la presó i que els 
paguéssim una reparació. Però, resistim i gràcies a la defensa legal de l’ONG Grufides, al 
desembre de 2014, en segona instància a la Cort de Cajamarca em van declarar innocent.
No obstant això, la minera ha insistit que la sentència al seu favor és en l’àmbit 
penal i que no la reconeix com propietària de Tragadero Grande…
Si, diuen que s’ha de resoldre en un judici civil, però jo estic tranquila, perquè sóc la 
propietària legítima i tinc tots els papers que ho demostren. Actualment, hem denunciat a la 
minera per usurpació agreujada i hem presentat un recurs de protecció per impedir aquesta 
violència que els treballadors i la policia nacional exerceixen contra la meva persona i la meva
família per ordre de Yanacocha. Però passi el que passi no em deixaré subornar per la mina, 
no vendré el meu predi, perquè no busco benefici personal.
Què significa per a vosté aquesta lluita Màxima?
Vull donar un exemple a la comunitat i la meva família, que siguin forts, que reclamem els 
nostres drets sense por, que informem a la població de tot el que està passant amb la minera 
Yanacocha i el que està fent amb les nostres llacunes en Cajamarca. Aquí hi ha poblacions on 
la majoria té càncer perquè tenen plom a la sang i ningú diu, ni fa res. Per això, la nostra 
lluita no només és per la meva família i el meu terreny, és per totes les comunitats, per la 
salut de les persones i per protegir la llacuna i les muntanyes. Jo no callaré, sé que vindran a 
buscar-me i em faran desapareixer. Però he nascut al camp i en la terra moriré.
Està lluitant contra un gegant. Sens dubte té una força increïble i transformadora…
Sé que Yanacocha és una empresa de molt poder, però hem de denunciar els seus abusos. 
Aquesta minera menysprea les poblacions indígenes i camperoles, creu que les nostres vides 



no valen res, que perquè som pobres i analfabets no farem res i que acceptarem la seva 
voluntat. També creuen que perquè sóc dona en poc temps em rendiré, però s’equivoquen, ja 
porto anys amb aquesta lluita i segueixo resistint.
Quin missatge vols compartir amb la comunitat internacional, sobretot amb les 
dones del món
A les germanes i germans de tot arreu els demano que segueixin donant suport a la nostra 
causa, perquè la seva solidaritat ens protegeix, ens dóna ànim i alè. Demanem la seva ajuda 
per aconseguir que es faci justícia. Hi ha moltes dones com jo resistint a la mineria que només
porta mal, més pobresa i violència. Per això els demano la seva solidaritat i que difonguin la 
nostra situació, perquè així també el president Ollanta Humala es pronunciï d’una vegada. 
Ell que ens va prometre en la seva campanya electoral que l’aigua no seria venuda a canvi de 
l’or, ara no diu res i afavoreix la minera. Això és una traïció a les comunitats que li van donar 
el seu suport.

Máxima Acuña explica la seva situació davant la població indigena - ©Elvira VH
Acabem el diàleg amb Màxima Acuña amb la sensació que efectivament, la força ancestral de 
la sostenibilitat de la vida habita en ella, que malgrat el greu impacte que té en la seva vida 
l’opressió colonial, ella segueix resistint en defensa del seu territori, el de la seva família, de 
la seva comunitat i de tota la humanitat. Precisament, la seva lluita va obtenir un pertinent 
reconeixement el 6 de març d’aquest any. La Xarxa Llatinoamericana de Dones contra les 

empreses extractives (ULAM) va atorgar a Acuña el premi Defensora de l’Any 2014, 
considerant-la un símbol de les lluites de les dones a Llatinoamèrica. Màxima Acuña va ser 
seleccionada per a aquest premi a través d’una votació mundial via internet, entre set dones 
defensores de diversos països.

http://www.redulam.org/
http://www.redulam.org/


Felicitem les Dones de la WILPF…Per 100 anys més!
Publicat a 30 abr 2015 per web.

La Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat, WILPF 
(http://www.wilpfinternational.org/), fan 100 anys aquest 15 abril i ho han celebrat amb unes 
magnífiques jornades a la Haia: El poder de les dones per aturar la Guerra.

Si no has seguit cap sessió on-line: https://voicerepublic.com/venues/wilpf-2015-conference-
women-s-power-to-stop-war/

Han fet una super infografia:http://www.womenstopwar.org/wp-content/uploads/2015/03/final-y-
wsw.pdf

I una Declaració Promesa pel centenari, a la que nosaltres hem donat suport signant. Es pot signar 
individualment i com a organització http://www.womenstopwar.org/take-the-pledge/

Felicitem les Dones de la WILPF…Per 100 anys més!

Campanya  feminista  pel  dret  a  la  reproducció  assistida  de
totes les dones
Publicat a 30 abr 2015 per secretaria caladona.

Aquesta setmana s’ha portat la Campanya feminista pel dret a a la reproducció assistida de totes les 
dones al Parlament i al Síndic de Greuges, presentant una queixa de vulneració de drets 
fonamentals i discriminació pel fet que les dones sense parella masculina i les dones lesbianes i 
bisexuals no tenim garantit l’accés a les tècniques de reproducció assistida a la sanitat pública, fet
que atempta contra els nostres drets sexuals i reproductius.

Si sou un col·lectiu o una associació i ens voleu donar el vostre suport podeu signar el document 
d’adhesió adjunt i fer-nos el arribar signat i escanejat a campanyadretreproduccio@gmail.com 
o bé dur-lo en persona a Ca la Dona (Carrer Ripoll 25, Barcelona).

http://www.caladona.org/2015/04/campanya-feminista-pel-dret-a-la-reproduccio-assistida-de-totes-les-dones/
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http://www.womenstopwar.org/wp-content/uploads/2015/03/final-y-wsw.pdf
http://www.womenstopwar.org/wp-content/uploads/2015/03/final-y-wsw.pdf
https://voicerepublic.com/venues/wilpf-2015-conference-women-s-power-to-stop-war/
https://voicerepublic.com/venues/wilpf-2015-conference-women-s-power-to-stop-war/
http://www.wilpfinternational.org/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/poster-1.png


A continuació pengem el contingut del document. Us el podeu descarregar en PDF a la part inferior 
de la pàgina per poder-lo imprimir (hi ha una versió del document pels col·lectius i una altra per les 
associacions).

Per la present, l’entitat / col·lectiu sotasignant ha tingut coneixement que en aquest mes d’abril de 
2015,  l’associació “Ca la Dona” presentarà al Departament de Benestar i Salut, a les diferents 
forces polítiques parlamentàries i al Síndic de Greuges un escrit de queixa de vulneració de drets 
fonamentals i discriminació pel fet que les dones sense parella masculina i les dones lesbianes i 
bisexuals no tinguin garantit l’accés a les tècniques de reproducció assistida a la sanitat pública, 
amb caràcter gratuït, atemptant contra els seus drets sexuals i reproductius. Aquesta associació / 
entitat vol deixar expressa constància del seu recolzament a aquella iniciativa, fent seva la petició 
de què es prenguin les mesures  necessàries, d’ordre legislatiu, administratiu o de qualsevol altre 
per a establir:

• el dret de les dones sense parella masculina i de les dones lesbianes i bisexuals a accedir als

sistemes de reproducció assistida de la sanitat pública, amb caràcter gratuït; 
• el dret a què el procés de reproducció assistida en què intervinguin, no comporti el fet de 

sotmetre-les a un procediment estàndard innecessàriament patologitzador si no es dóna el 
cas d’infertilitat; 

• el dret a què els formularis i el tractament administratiu inherent a la reproducció assistida 

siguin respectuosos i inclusius respecte de les diverses realitats familiars; 
• el dret a què en l’aplicació de la tècnica ROPA (tècnica d’ovodonació que permet la 

maternitat biològica entre la mare genètica i la mare gestant) no s’exigeixi el casament 
entre les mares; 

• el dret a què, en la inscripció al Registre Civil dels nadons de mares lesbianes i bisexuals 

engendrats fruit de tècniques de reproducció assistida, no s’exigeixi documentació 
suplementària al procediment estàndard de parelles heterosexuals; 

• el dret a què als CAP’s es faciliti la medicació necessària per a facilitar la lactància induïda

de les mares lesbianes i bisexuals no gestants. 

Document per Col·lectius

Document per Associacions

https://campanyadretreproduccio.wordpress.com/

Crònica  del  25  d’abril,  presentació  pública  de  l’Alerta
Feminista
Publicat a 30 abr 2015 per Cld_info.

Tot seguit, la crònica elaborada per l’Alerta Feminista, que podeu trobar al bloc 

alertafeminista.wordpress.com: 

Dissabte 25 d’abril es va presentar públicament l’Alerta

Feminista. Ara, us en volem fer arribar aquesta petita crònica i

valoració de l’acte, que aviat podrem acompanyar amb un vídeo

http://www.caladona.org/2015/04/cronica-del-25-d%E2%80%99abril-presentacio-publica-de-l%E2%80%99alerta-feminista/
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resum. Recordeu que podeu seguir les convocatòries i actualitat de

l’Alerta aquíi signar el manifest aquí.

Foto: Sílvia Casola

La plaça del Pou de la Figuera va anar vivint, poc abans de les 12h, l’arribada 

de persones en suport de l’Alerta. A les 12h, superats els nervis de la 

preparació de tot plegat, l’escenari estava llest.

Per a poder començar va ser necessari negociar l’ús d’aquella part de 

l’esplanada del Pou de la Figuera amb alguns dels qui habitualment utilitzen 

l’espai: uns nens que volien jugar a futbol i alguns homes grans que petaven la

xerrada.  Primer repte del dia: ser capaces de gestionar l’ús compartit dels 

espais públics, que són efectivament de totes i tots. Amb els nens, vam 

resoldre-ho pactant un temps d’ús: 1hora, que van afanyar-se a fer-nos complir 

quan va arribar el seu moment.

Mentrestant, algunes dones feien cartells amb les seves raons per estar en 

Alerta, i fotos per afegir a la galeria de suport a l’Alerta d’aquest bloc:

https://alertafeminista.wordpress.com/2015/04/17/jo-estic-en-alerta/
https://alertafeminista.wordpress.com/signen/
https://alertafeminista.wordpress.com/convocatories/
https://alertafeminista.wordpress.com/convocatories/
https://alertafeminista.files.wordpress.com/2015/04/alertafeminista.jpg


A les 12:15, amb el retard habitual per aquestes latituds, Lola Majoral, com a 

conductora de l’acte, va donar-nos la benvinguda al centenar de persones que 

ens hi vam aplegar. És una xifra satisfactòria, sobretot si tenim present que era

un dia ple d’actes arreu del territori, tal com ens havien manifestat moltes 

persones que disculpaven la seva presència, i especialment les dones del País 

Valencià, que celebraven la seva Diada.

Després vam presentar breument l’acte, destacant un fet que en aquell 

moment ja vam poder valorar: haver estat capaces de generar un espai on 

la riquesa i diversitat dels feminismes ens podem trobar, des d’una 

perspectiva radical i transformadora, per a reforçar-nos i donar-nos 

reconeixement, visibilitat i autoritat, en la pràctica d’una política de la

relació que ha de ser despatriarcalitzant. I, des d’aquest lloc físic, 

simbòlic, polític, continuar generant nova política.

Aquesta diversitat es va posar de manifest en les petites lectures que van 

succeir-se amb l’obertura de l’acte, amb la intenció de mostrar el complex 

mapa de les propostes feministes. Amb elles, 19 dones i 1 home van expressar

la sobirania sobre el cos, el respecte per la terra, la sobirania dels pobles, i

contra el TTIP

el dret a una maternitat lliure i desitjada i un part conscient, sentit i consentit

https://alertafeminista.files.wordpress.com/2015/04/lola_lecturamanifest.jpg
https://alertafeminista.files.wordpress.com/2015/04/presentaio2.jpg


per la cuidadania

per una pràctica econòmica centrada en la sotenibilitat de la vida

contra la militarització de la societat, per aturar la presència dels cossos

policials i militars a l’ensenyament, a l’espai públic i arreu

perquè som fortes i lliures, volem recursos i impunitat 0 davant les violències

masclistes

per la pagesia, pel món rural, per les dones del camp

per fer trontollar l’ordre simbòlic patriarcal

per despatriarcalitzar el món, la vida

perquè som arreu

perquè les dones que fem política, des dels moviments socials, des dels partits,

hem de marcar les agendes polítiques

perquè cal una nova mirada, pensar-ho tot de nou i diferent

per una sanitat pública que respecti el dret al propi cos

en suport a les anarquistes que estan sent represaliades

contra les masculinitats hegemòniques

perquè allò personal és polític

per … (si ens manca el que tu vas dir, envia’ns la frase per correu-e)

Vam tancar amb la lectura del manifest, i una crida 

a continuar fent difusió i aconseguir més signatures a 

l’Alerta, a treballar l’Alerta a tots els nostres col·lectius, 

a realitzar-ne presentacions o debats arreu del territori, 

a apropiar-nos-la i donar-li força i veu, defugint un ús 

partidista per assolir visibilitat, escolta i projecció de les 

veus feministes radicals i anticapitalistes.

https://alertafeminista.wordpress.com/2015/04/28/cronica-del-25-dabril/alerta10/
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Vam acabar amb una foto col·lectiva i, finalment, un petit pica pica per a 

facilitar l’espai de trobada i relació a través del qual també, o potser sobretot, 

fem la política del dia a dia que subverteix el món.

Totes aquelles que vulgueu sumar-vos a l’organització d’aquesta 

campanya, feu-nos-ho saber a alertafeminista@gmail.com! Aviat, 

noves notícies i esdeveniments.

Foto: Sara Borrella

Radical-ment feministes – JORNADES FEMINISTES 2016
Publicat a 4 mai 2015 per secretaria caladona.

Des de la pluralitat dels feminismes actuals, la Xarxa Feminista,  Ca la 
Dona i feministes independents sentim la il·lusió i la responsabilitat de celebrar l’any 2016 una gran
trobada de tots els feminismes sota el lema “Radical-ment feministes”. Han de ser unes jornades 
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que totes sentim nostres. Unes jornades obertes i flexibles on la diversitat de pensaments, de sentirs,
de fers, d’identitats i d’opcions s’hi trobin convocades i còmodes. Unes jornades per a crear espais 
físics, mentals i simbòlics que visualitzin tota la riquesa que constitueixen els feminismes.

És per això que hem obert un blog que volem compartir amb totes vosaltres, per visualitzar aquest 
procés ampli i obert. Totes, dones, lesbianes i trans, estem convocades!!! El 2016 no podem 
fallar!!!

Preparar una gran trobada de tots els feminismes només pot ser fruit de l’empenta, la il·lusió, la 
voluntat, la força i el treball de totes per donar-hi forma i sentit.

CAL QUE ENS IMPLIQUEM DES D’ARA PERQUÈ EL PROCÉS

ESDEVINGUI PARTICIPATIU I DINÀMIC!!!

Adhereix-te i participa! Des del blog o directament des dels següents enllaços 

Butlleta d’adhesió individual

Butlleta d’adhesió per a grups

Les Jornades Feministes 2016 seran de TOTES o no seran!

… I entre totes les hem d

Un país independent del patriarcat. Col·laboració en El llibre
dels colors
Publicat a 8 mai 2015 per web.

Un país independent del patriarcat és l’aportació que hem fet a “Tot un país per decidir. El 
Llibre de Colors per la República Catalana independent” a petició d’Esquerres per la 
Independència. La seva redacció ha estat un repte, doncs la demanda concreta era escriure un text 
de dues pàgines sobre Igualtat i això ens ha obligat a fer una gran síntesi del que per a nosaltres 
representa la perspectiva feminista com a eix transversal i fonamental en la construcció del país que 
volem per a totes i tots: just, sostenible, digne, democràtic, solidari, participatiu, equitatiu, paritari, 
sense violències… 

Una concepció del món a través de mirades feministes és una mirada diferent del món. Sabem que
el  que  no  diguem nosaltres  no  sortirà  a  l’agenda  política.  Cal  un  canvi  de  paradigma perquè
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l’organització social, política i econòmica que governa el món, patriarcat i capitalisme salvatge de
la mà, ens està portant a l’ecocidi global, sobrepassant tots els límits. Estem en temps convulsos on
una minoria  poderosa salvaguarda els  seus  privilegis  gràcies  a  la  connivència de bona part  de
governs i institucions locals, nacionals i internacionals. Però darrera hi ha també l’androcentrisme
que menysté drets i llibertats, invisibilitza aportacions i desvaloritza els treballs i contribucions de
les dones al sosteniment de la vida. 

En aquest context,  les catalanes i  catalans reclamem una gran revolució democràtica per tal  de
poder esdevenir un estat nou. El reconeixement del dret d’autodeterminació nacional és indestriable
del  reconeixement  del  dret  de  la  ciutadania  a  decidir-ho  tot.  No  podem  desaprofitar  aquesta
oportunitat  de  projecte  col·lectiu  il·lusionant.  I  no  podem desaprofitar  les  aportacions  de  les
feministes en aquest procés.

Aquest document que presentem esperem que faci reflexionar i contribueixi a posar al centre del
nou estat el sosteniment de la vida, en relació responsable, solidaria i pacífica amb el nostre entorn.

Apostem per la construcció d’un estat nou al món, capdavanter en la transformació social i
democràtica. Aquest document és fruït del treball més extens que estem elaborant per tal de

concretar el nostre somni: el país que volem les dones, resultat dels sabers,  acumulats i compartits
de les companyes feministes, pensadores, acadèmiques, activistes… a totes elles el nostre

reconeixement. Comptem amb totes per fer realitat el somni. 

A continuació us deixem l’enllaç des del que es pot descarregar o llegir el llibre online.web del 

llibret: http://construimel9pais.cat/llibre-dels-colors/

El llibre de colors ha estat presentat a Barcelona el 2 de maig.

Comunicat davant l’empresonament de 7 joves basques
Publicat a 15 mai 2015 per secretaria caladona.

Una vegada més, i ja en van tantes que no podem ni recordar-les, 
l’Estat Espanyol ha dut a terme un atac contra el poble basc, aquest cop, contra els i les joves rebels.

http://www.caladona.org/2015/05/comunicat-davant-lempresonament-de-7-joves-basques/
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Avui hem sabut que 7 joves han estat condemnades per l’Audiència Nacional a 6 anys de presó per 
pertinença a l’organització juvenil Segi. Durant el judici, la única prova policial contra els 28 joves 
acusats van ser les declaracions obtingudes en règim d’incomunicació. Declaracions que, en la 
majoria de casos, van ser obtingudes sota tortura, tal i com van denunciar les joves i que ha estat 
ratificat pel Protocol d’Istambul.

Un cop més, l’Estat ataca el cor d’aquest poble, el jovent que des de fa dècades encapçala la 
lluita per la independència, el socialisme i el feminisme d’Euskal Herria. El jovent que en els 
moments més difícils no ha acceptat les il·legalitzacions imposades, que ha seguit donant la cara pel
seu poble, i que ara ho està pagant amb l’acarnissament dels enemics de la pau i la democràcia.

Des dels Països Catalans, primer de tot, volem enviar una forta abraçada a les joves empresonades, 
especialment a la Marina, companya de lluita al moviment feminista de Barcelona. També 
volem mostrar el nostre més sincer recolzament als familiars, amigues i companyes de les joves 
empresonades. Sabem que cap mostra de solidaritat podrà alleugerir el dolor que sentiu. Ho sabem. 
Però també heu de saber que no esteu soles. Que des de fa molts anys el poble català camina al 
vostre costat, en els moments bons i en els temps més foscos de la repressió i la guerra bruta.

I per acabar un darrer missatge per a l’Estat espanyol: Sigueu conscients que la repressió no acabarà
els anhels de llibertat del poble basc. Sigueu conscients que els empresonaments no aturaran la 
lluita dels i les joves basques, que durant tants anys ho han donat tot per la seva terra. Sigueu 
conscients que cada vegada que priveu de la llibertat a una jove basca, la llibertat d’Euskal Herria és
més a prop.

I des de cada una de les nostres veus, volem cridar ben fort que JA N’HI HA PROU, ASKI DA!

Ja n’hi ha prou d’atacar la joventut basca! Ja n’hi ha prou d’empresonaments de les nostres 
companyes! Ja n’hi ha prou d’atacar tot un poble! UTZI BAKEAN EUSKAL GAZTERIA!

Solidaritat internacionalista i feminista.

Gatamaula Feminista

AmicsiAmigues d’EuskalHerria

Homenatge a Montserrat Abelló, filla predilecta de la ciutat de
Tarragona
Publicat a 15 mai 2015 per secretaria caladona.

L’actual edició dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona ha homenatjat la 
nostra estimada Montserrat Abelló, poetessa i escriptora nascuda en aquesta localitat. En el seu 
parlament, l’alcalde Ballesteros va anunciar que Abelló figurarà a la galeria de Tarragonins 
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Il·lustres, aquest anunci arriba poc després que el ple del consistori aprovés concedir a Montserrat 
Abelló la distinció de filla predilecta de la ciutat.

Veure vídeo d’homenatge de Mariona Segarra amb el seu “Suite Abelló”

Més informació sobre el reconeixement de Montserat Abelló als Premis Literaris Ciutat de 
Tarragona

Reconeixement de filla predilecta de la ciutat de Tarragona

Fes-te objectora fiscal a les despeses militars!
Publicat a 18 mai 2015 per secretaria caladona.

Ara més que mai, reduïm la despesa militar

OBJECCIÓ FISCAL

Desarma els teus impostos!

Aquest any més que mai apostem per la necessitat de practicar la resistència civil 
noviolenta mitjançant l’Objecció Fiscal, davant les retallades que estan acabant amb el sistema 
públic i la política del govern de donar suport a les entitats bancàries i grans corporacions privades. 
Només cal fer aquesta comparació: aquest darrer any la despesa militar s’ha mantingut pràcticament
intacta, mentre es continua retallant serveis bàsics, com la sanitat i l’educació públiques, i minven 
en més del 50% partides tan importants per a construir un món més just i pacífic com la cooperació 
al desenvolupament.

Enguany Dones x Dones, us proposem fer objecció fiscal a favor de la població refugiada a 
Yarmuk, Siria.

El passat 1 d’abril, l’Estat Islàmic va entrar al camp de refugiats i refugiades palestines de Yarmuk, 
al sud de Damasc, on milers de persones palestines i sirianes -en especial dones i criatures- estan 
atrapades des de fa dos anys per un setge ferotge del règim de Baixar al-Assad i els seus 
col·laboradors, que ja ha causat la mort per fam de més de 200 persones, així com la propagació 
d’epidèmies. La situació humanitària de Yarmuk era ja desesperada, però ara s’ha convertit en un 
camp obert de batalla. La resistència s’enfronta d’una banda a les ordes integristes de l’EI i de 
l’altra a l’exèrcit d’Al-Assad , que està llançant els mortífers barrils explosius dins del camp mentre 
impedeix la fugida de la gent.

Dones x Dones ens declarem obertament objectores fiscals:

.- PER QUÈ ÉS UNA PRÀCTICA DE RESISTÈNCIA NO VIOLENTA

.- PER DECONSTRUIR EL DISCURS DE LA NECESSITAT DE LES GUERRES.
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.- PER REBUTJAR EL DISCURS PATRIARCAL I ELS VALORS MILITARISTES I 
BEL·LICISTES

.- PER OPOSAR-NOS AL DISCURS DE LA INEVITABILITAT DE LES GUERRES

.- PER VISIBILITZAR EL TREBALL I LES ACCIONS DE LES DONES A FAVOR DE LA PAU I
LA NO VIOLÈNCIA.

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

NI UNA DONA,

NI UN HOME,

NI UN EURO

PER A LES GUERRES!

Marxem contra Monsanto
Publicat a 23 mai 2015 per web.

Dissabte 23 de maig la March Against Monsanto a tot el món i a Barcelona, l’ Àlbum de fotos 
de Ca la Dona

Marxem contra Monsanto

Des de la dècada de 1940, s’apliquen universalment milers de productes per matar insectes, males 
herbes, rosegadors i altres organismes: els biocides. Es tracta de substàncies químiques artificials, 
que es distribueixen pels camps de cultius, els boscos i els jardins, on penetren als organismes, i els 
destrueixen o emmalalteixen, per desprès passar a d’altres éssers vius en una cadena 
d’enverinament i mort, en una espiral sense fi de contaminació.

Aquesta contaminació de l’aire, la terra, els rius i el mar amb materials perillosos, i fins i tot letals 
per a la vida, és el més alarmant dels molts atemptats de la humanitat contra l’ambient, que ens ha 
legat el segle XX.

A partir de la invenció i aplicació del DDT, la humanitat va iniciar un camí d’intensificació en la 
aplicació de químics a l’agricultura, i el resultat a dia d’avui és que hi ha milers de substàncies 
sintètiques, i els seus metabòlits, potencialment verinoses, escampades per tota la terra, des dels 
oceans fins als cercles polars, amb efectes encara desconeguts sobre la natura i la salut.

La última baula d’aquesta cadena de despropòsits són els cultius transgènics, creats per 
l’enriquiment d’algunes, a expenses de la salut i la vida de moltes. Productes dissenyats per anar 

http://www.caladona.org/2015/05/marxem-contra-monsanto/
https://www.flickr.com/photos/caladona_fotos/sets/72157653394695422/
https://www.flickr.com/photos/caladona_fotos/sets/72157653394695422/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/05/of2015.pdf
https://www.flickr.com/photos/caladona_fotos/sets/72157653394695422/


inevitablement acompanyats de biocides altament verinosos, també fabricats per la mateixa 
companyia que ens ven la llavor manipulada.

Va ser una dona Rachel Carson qui, fa més de 50 anys, cridà l’atenció del món sobre els efectes a 
mig termini de l’aplicació massiva de pesticides. El seu llibre “Primavera silenciosa” planteja tots 
els interrogants i els dubtes que avui ens fan sortir a demanar que s’aturi la bogeria de Monsanto.

Com ja va dir Rachel Carson, a l’any 1962: “I tot aquest risc, per a què? Pot ser els historiadors 
del futur es sorprenguin davant del nostre distorsionat sentit de la proporció. Com va ser possible 
que essers intel·ligents tractessin de dominar a unes quantes espècies indesitjades per un mètode 
que va contaminar tot l’ambient i va suposar l’amenaça de malaltia i mort, fins i tot pels de la seva
espècie?”

Avui dissabte 23 de març, Marxem contra Monsanto i totes les corporacions (Pioneer-DuPont,
Bayer, Syngenta, Aventis… ) que posen el profit empresarial pel damunt de la vida, de la salut 
de la terra i dels éssers que l’habitem, i que han fet del menjar una arma de control i 
dominació.

Celebrem que la OMS hagi decidit classificar l’herbicida Glifosat com a “probable cancerigen”

Rebutgem les decisions de la Comissió UE autoritzant la importació de tota una llista de 17 
productes per a pinso o alimentació humana i 2 clavells, que contenen Glifosat i/o gens de 
resistència a antibiòtics (abril 2015)

Rebutgem que les autoritats polítiques cedeixin a les pressions de les corporacions de 
l’agroindustria fent cas omís del principi precautori, previst principalment pel Conveni sobre la 
diversitat biològica

Exigim el dret a saber què mengem i el dret a decidir què mengem, cal que totes les substàncies 
transgèniques presents en aliments humans i pinsos estiguin etiquetades, tolerància zero al 
desconeixement. 

Exigim el dret a la salut, amenaçat per transgènics resistents a tòxics com el Glifosaf, el BT i tants 
d’altres, que anem acumulant en els nostres cossos,  contaminant-nos, matant-nos lentament.

Ens sumem a la petició de Som lo que Sembrem per la retirada del Glifosat de casa nostra 
(Campanya), demanant l’ Aturada dels anuncis televisius; la Retirada del mercat, el Compromís dels
partits per eradicar-ne l’ús i, l’Abandó dels herbicides en els entorns urbans, periurbans i vies de 
comunicació.

Ens solidaritzem amb totes les dones d’arreu del món que estan defensant la terra dels abusos de
les corporacions que s’apropien de les seves terres, dones que estan malaltes per viure envoltades 
d’extens monocultius transgènics, dones que resisteixen amb petits conreus agroecològics i sostenen
les seves comunitats i protegeixen les llavors tradicionals, la biodiversitat de la terra.

i com diu una companya….El masclisme mata i Monsanto remata

—

Aquest dissabte 23 de maig March Against Monsanto a tot el món i a Barcelona. La Junta 
electoral de BCN ha rectificat i la concentració a Pl.Sant Jaume està autoritzada (La Directa), com 
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no podia ser d’altra manera doncs la convocatòria de la MAM Barcelona forma part de la 
convocatòria global, planetària. Era injust i desproporcionat prohibir el dret a llibertat d’expressió i 
manifestació d’una acció que no té res a veure amb les eleccions municipals 2015.

Barcelona ha estat una de les més de 400 ciutats del món que un any més (ja van 3) que ha marxat 
contra Monsanto. RT ha cobert les marxes World stands up against Monsanto: Over 400 cities 
protest GMOs

Fer visible el femení
Publicat a 2 jun 2015 per secretaria caladona.

Ja fa un cert temps que s’ha produït una reacció “reaccionària” en les qüestions de l´ús de la llengua
i de la visibilitat del femení en el discurs perquè es torna a promoure l’ús del masculí genèric que 
“amaga” el femení. Sap greu, perquè s’havia aconseguit tenir manuals ben treballats i molt 
ponderats per tal d’eradicar l´ús sexista i androcèntric de la llengua com el llibre de l’ICD i de 
Política lingüística, Marcar la diferència, en la seva primera versió del 2005, actualment ja retocat.

La reacció sembla que no ha sortit de la gent que entén perfectament que la societat ha canviat i 
que, per sort, ha augmentat la presència i protagonisme de les dones i que, per tant, cal que aquesta 
realitat es reflecteixi en el llenguatge. La reacció surt de l’acadèmia que ja sabem que té un biaix 
patriarcal i androcèntric i que fa servir arguments com aquest:  Pel que fa al gènere gramatical, el 
terme no marcat és el masculí i per això (convenció) inclou el femení.

Fixeu-vos en la definició i en l’exemple que posa el diccionari de l’IEC:

marcat -ada 

3 adj. [FL] Que posseeix un tret que l’oposa a una altra unitat lingüística de la mateixa naturalesa i 
que, per oposició a aquesta, té una menor freqüència d’aparició, una distribució més restrictiva o 
una major especificitat semàntica. En l’oposició de nombre, el plural és el terme marcat i el 
singular, el no marcat.

Si seguim el mateix argument, resultaria que el singular que és el terme no marcat inclou el plural, 
que és el terme marcat. Així doncs, ja ho podríem posar tot en singular. Si, en aquest cas, no s’aplica
aquesta “lògica”, ja es veu que, tractant-se del gènere, la imposició del masculí no és més que una 
qüestió ideològica.

La llengua no planteja cap problema, perquè, per sort, té singular i plural i masculí i femení i, fins i 
tot, restes de neutre. El problema prové dels lingüistes (així en masculí, ja que “inclou” el femení) 
quan fan servir arguments d’aquest tipus.

Cal dir, pel que fa als arguments lingüístics com a científics, que hi ha una qüestió prèvia que és que
la ciència, per tradició, és patriarcal i androcèntrica dins de la institució acadèmica. A més a més, els
models que s’empren per a explicar la realitat són històrics i, amb el pas del temps, poden canviar i 
canvien.

Per una altra banda, sembla que la reacció surt sobretot de la gent que estudia les llengües 
amenaçades i que utilitza com a argument que el fet d’emprar el femení i el masculí pot perjudicar 
la nostra llengua, quan ja sabem que no és per això que és una “llengua amenaçada”. Justament, fer 
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visible el femení obliga a un ús ric i variat de la llengua tot buscant solucions que no siguin el 
masculí genèric.

Les feministes reconeixem que les dones no tenim res guanyat per sempre i que, per desgràcia, dins 
del patriarcat hem d’estar constantment en guàrdia per tal de salvaguardar les fites assolides.  I, com
que té més força la poesia que la prosa, sobre aquesta qüestió aquí teniu un fantàstic poema de 
Muriel Rukeyser (1913-1980), traduït per Montserrat Abelló (Cares a la finestra. 20 dones poetes 
de parla inglesa del segle XX. Ed. Ausa. Sabadell, 1993).

Mite

Molt després,  Èdip, vell i cec, anava pels

camins.    Va sentir una olor familiar. Era

l’Esfinx.    Èdip li va dir, “Vull fer-te una pregunta.

Per què no vaig reconèixer la meva mare?” “Vas donar

la resposta equivocada”, contestà l’Esfinx. “Però, això era el que

feia que tot fos possible”, va dir Èdip. “No”, féu ella.

“Quan vaig preguntar què camina amb quatre potes al matí,

dues al migdia, i tres al vespre, em vas contestar.

L’home. No en vas dir res , de la dona”.

“Quan es diu Home”, contestà Èdip, “s’inclou la dona

també. Tothom ho sap això”. Ella va dir, “Això és el que

et penses”.

Myth

Long afterward, Oedipus, old and blinded, walked the 

roads.    He smelled a familiar smell.    It was

the Sphinx.    Oedipus said, “I want to ask one question. 

Why didn’t I recognize my mother?”    “You gave the 

wrong answer”, said the Sphinx.    “But that was what 

made everything possible”, said Oedipus.    “No”, she said. 

“When I asked. What walks on tour legs in the morning, 

two at noon, and three in the evening, you answered,

Man.    You didn’t say anything about woman”. 

“When you say Man”, said  Oedipus, “you incluye women 

too. Everyone knows that”.    She said, “That’s what 



you think”.

Grups i col·lectives contra el masclisme en els espais alliberats
Publicat a 8 jun 2015 per secretaria caladona.

A causa dels esdeveniments que s’estan produint en els CSO des de fa un cert temps, ens veiem 
obligadxs, pels nostres principis, a redactar aquest text informatiu. Estem ja cansadxs de 
condescendència sexista, complicitat i discursos heteropatriarcals. Creiem que els feminismes són 
un pilar fonamental sobre el qual basar allò que és comú, allò  que és polític i allò  que és quotidià 
en els centres socials, i que el masclisme és més que l’ego d’un grup de gent que es nega a 
reconèixer-ne les dinàmiques i els  discursos ‘machirulos’, sinó que és un sistema estructural que 
cal qüestionar, analitzar i  dinamitar dia rere dia.  Aquests fets no fan més que confondre a la gent i 
li fa un flac favor al món del punk, del hardcore i a la música vinculada als moviments socials. 
Parlem clar: Creiem que els CSAs, assemblees, col·lectives, grups i companyxs han d’adoptar una 
posició pel que fa a la violència de gènere duta a terme des de mil fronts possibles, i això passa 
també per denunciar, socialitzar per al coneixement general i escarni públic a grups 
anarkopunkarras com ara Penetrazión Sorpressa.

Dades objectives:

-Es denuncia Penetrazión Sospressa perquè se’ls considera un grup masclista i s’intenta boicotejar 
els seus concert. Lluny de ser autocrítics, acotar el cap, reconèixer la reproducció de violències 
contra les dones que les seves lletres buides de contingut manifesten, lluny d’això, s’auto 
enalteixen, busquen suports i ridiculitzen,  neguen legitimat i insulten el moviment feminista; i les 
companyes que gosen donar la cara són acusades  de ‘hembristas’ i ‘feminazis’.  –Quina por-.

-Penetrazion Sorpressa es declara obertament anti-masclista malgrat que el nom del seu grup fa 
al·lusió directament a una violació, i anti-sexista, tot i que tingui cançons amb títols com “La puta 
de tu hermana” o “Zorra cadàver”, i fan cap a diverses assemblees, molt cabrejats tots i molt gallets,
per tal d’explicar les lletres. En aquestes assemblees tornen a oblidar l’autocrítica i no en surten 
molt ben parats havent d’explicar la seva preciosa lírica:

“Una vieja prostituta fue arrojada a la cuneta [...] ¡Zorra cadàver! Al instante mi polla de su boca 
saqué, y de un golpe seco la aparté. [...] Al poco tiempo, volví a enterrarla, así nunca más podría 
mamarla”

Presenten també un comunicat on deixen clar que són un grup irònic. O sigui que això de les putes,  
de les meuques , de les violacions i del menja’m la polla és una BROMETA.

-Amb aquesta falta de visió feminista i aquesta barra ‘machirula’ que no demana disculpes, ni es 
retracta ni es bat en retirada, s’ignoren els intents de reconciliació i es continua amb la propaganda 
‘machirula’ per les xarxes socials i en espais afins acusant a les companyes que els denuncien i els 
boicotegen, d’exagerades, d’histèriques i de boges.

Qui ho vulgui entendre que ho entengui. Que cadascunx tregui les seves pròpies conclusions. 
Nosaltres entenem la música com una manera d’expressar-nos. Per això mateix, com que sabem que
és un producte cultural que genera realitats, opinions i imaginaris, perquè estem cansades del 
bonisme i de la reproducció de dinàmiques, de demagògia, d’actituds i comportaments sexistes, 
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binaris i homotransqueerfòbics, misògins i putifòbics en espais de seguretat i com que entenem que 
certes lletres poden agradar més o menys en els diversos contextos polítics on ens movem, creiem 
que les agressions verbals masclistes bramades per Penetrazión Sorpressa i d’altres grups semblants
són raó suficient per a realitzar una persecució d’aquesta magnitud. Ja ho sabem: Cap agressió sense
resposta.

Dir coses com “a qui no li agradi que no assisteixi al concert”, ve a ser com si no t’agrada que 
peguin a una dona al carrer, canvia de ruta. És fer servir el masclisme més vil, ja que les companyes
feministes armen, nodreixen, cuiden, protegeixen dia rere dia espais de seguretat per a elles i per a 
totxs, lluny d’asimetries , binarismes i violències masclistes que no hem-devem-podem-estem 
disposades a tolerar.

Dir que “el feminisme és la lluita del dia rere dia per a la igualtat d’homes i dones” és  ser un passat 
de moda, i no tenir ni idea dels feminismes que es mouen, remouen, commouen, treballen i 
practiquen en el context actual dels moviments socials anarquistes i/o radicals. El que creiem és que
els feminismes són la lluita de cada dia per tal de dinamitar l’heteropratiarcat tingui la forma que 
tingui, donat que les lletres sexistes d’un grup punk que fa com que milita i s’esmuny dins els 
CSOAs, tot això és part d’una mateixa estructura heterosexista, i permetre aquesta mena 
d’actuacions i cultura-brossa masclista dins els nostres espais mimats, alliberats, fa un FLAC 
FAVOR a la consecució d’una societat justa per a totxs  i a la consecució de l’eradicació del 
sexisme. És una lluita en la qual participem totxs, però que enarborem les dones, les lesbianes, les 
trans queer i d’altres subjectes, una lluita que ens va costar molt portar fins els Centres Socials 
Autogestionats, una lluita que es troba desprestigiada pels grups anarcomascles i ‘kostrarrulos’ que 
disfressen les seves idees, els seus actes i els seus comportaments sota la bandera de la ironia, la 
broma, el “JO NO SÓC MASCLISTA”; TIOS la lluita dels quals consisteix en silenciar, 
desacreditar i deslegitimar amb discursos tradicionalment masclistes com per ex. la personalització, 
la infantilització o la patologització de les feministes que qüestionen els seus privilegis.

LI DIUEN ANARKOPUNK I NO HO ÉS.

PROU CULTURA MASCLISTA EN ELS ESPAIS ALLIBERATS, PROU PATERNALISME, 
PROU BONISME.

ESTIMA LA MÚSICA, ODIA EL SEXISME EN QUALSEVOL DE LES SEVES FORMES.

Lxs que signem aquí sota estem en contra de qualsevol tipus de MASCLISME i ens neguem a que 
en cap dels CSOA torni a tocar qualsevol grup de machirulos amb lletres misògines que atempten 
contra  la integritat de les dones i d’altres subjectes no hegemòniques. Els grups o col·lectives que 
vulguin afegir-s’hi poden copiar el text i fer pinya contra l’heteronorma:

(Veure comunicat original i recull de signatures aquí)

(Llegir article aparegut a la Directa aquí)

Convocatòria  FEMART  2015  –  Contramemòria:  oblidem
l’oblit!
Publicat a 11 jun 2015 per secretaria caladona.

http://www.caladona.org/2015/06/convocatoria-femart-2015-contramemoria-oblidem-loblit/
http://www.caladona.org/2015/06/convocatoria-femart-2015-contramemoria-oblidem-loblit/
https://directa.cat/actualitat/grups-feministes-denuncien-lletres-de-penetrazion-sorpressa-pel-seu-contingut
https://memesfeministas.wordpress.com/2015/05/29/contracomunicado-grupos-y-colectivas-en-contra-del-machismo-en-los-espacios-liberados/


Contramemòria: oblidem l’oblit!

…L’ atemporalitat de l’art, la seva ubiqüitat ens pot permetre fer reversible el
binomi passat-futur:

Fer  del  joc  artístic  creatiu,  super-real,  re-significatiu,  tendre,  divertit,  irònic,
irreverent, provocatiu… ,un acte revolucionari a-temporal: imaginar i fer allò
que hagués pogut ser i no fou, però que pot ser encara.

Proposem una intervenció artística en el nostre passat, per recordar allò que
sembla que no ha existit pel fet de no ser dit, que no sabem perquè no ha estat
anomenat, però que avui tanmateix som capaces de re-inventar…

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/06/basesFemart2015-1.jpg


Equip FemArt’15 

Coordinadores: Karol Bergeret i Laia Pinsach

I a la comissió: Teresa Sanz, Maria Pons, Solange Morello i Anna Fando.

http://femartmostra.blogspot.com.es

Organitza Ca la Dona

Amb  el  suport  de:  Generalitat  de  Catalunya-Institut  Català  de  les  Dones,
Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona -ICUB-

http://femartmostra.blogspot.com.es/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/06/basesFemart2015-2.jpg


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 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.

http://www.caladona.org/2015/07/bloc-feminista-a-la-via-catalana-2015-t%E2%80%99apuntes/
http://goo.gl/forms/vEkjh0BkAp
https://assemblea.cat/?q=node/9816
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/07/mapavialliure11s2015.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/07/viafeminista-amposta-450x253.jpg


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

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)

http://feministesperlaindependencia.com/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/07/20140911_163010.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/07/IMG-20140911-WA0063.jpg


Tens idees o suggeriments per la web? Apunta’t a la Comiweb
Publicat a 17 jul 2015 per secretaria caladona.

Estem pensant renovar la pàgina web i volem fer-ho amb la participació de totes, així que si tens 
suggeriments i idees de com voldries que fos la web o què voldries que tingués, si tens nocions de 
disseny i ens vols fer una proposta o si simplement vols dir la teva, apunta’t a la Comiweb omplint 
aquest formulari

Horari d’estiu a Ca la Dona
Publicat a 17 jul 2015 per secretaria caladona.

Ara que ja tenim l’estiu ben entrat, la temperatura ben alta i el cap ben dispers somniant amb les 
vacances, canviem l’horari de secretaria del 20 al 31 de juliol i de l’1 a l’11 de setembre.

Durant aquestes setmanes l’horari de la casa serà de dilluns a dijous de 10 a 14h i de 16 a 17h i el 
d’atenció telefònica, també de dilluns a dijous, de 11-14 i de 16 a 17h.

Recorda que durant l’agost tanquem!

Radical-ment feministes – JORNADES FEMINISTES 2016
Publicat a 24 jul 2015 per secretaria caladona.

La Xarxa Feminista i  Ca la Dona hem iniciat amb il·lusió i responsabilitat l’organització d’una gran
trobada de tots els feminismes sota el lema “Radical-ment feministes”, els dies 3, 4 i 5 de Juny del
2016, a Barcelona.  Han de ser unes jornades que totes sentim nostres.  Unes jornades obertes i
flexibles  on la  diversitat  de pensaments,  de sentirs,  de fers,  d’identitats  i  d’opcions  s’hi  trobin
convocades i còmodes. Unes jornades per a crear espais físics, mentals i simbòlics que visualitzin
tota la riquesa que constitueixen els feminismes.

És per això que hem obert un blog que volem compartir amb totes vosaltres, per visualitzar aquest
procés  ampli  i  obert.  Totes,  dones,  lesbianes  i  trans,  estem convocades!!! El  2016  no  podem
fallar!!!

Preparar una gran trobada de tots els feminismes només pot ser fruit de l’empenta, la il·lusió, la
voluntat, la força i el treball de totes per donar-hi forma i sentit.

CAL QUE ENS IMPLIQUEM DES D’ARA PERQUÈ EL PROCÉS

http://www.caladona.org/2015/07/radical-ment-feministes-jornades-feministes-2016-2/
http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/
http://www.caladona.org/2015/07/horari-destiu-a-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/2015/07/tens-idees-o-suggeriments-per-la-web-apuntat-a-la-comiweb/
https://docs.google.com/forms/d/1VPzI3GmWiKaEv1Fz10zNhPMk6GZYahMpo2kpQ1LDyCU/viewform
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/05/Jornades-2016_logo.jpg


ESDEVINGUI PARTICIPATIU I DINÀMIC!!!

Adhereix-te i participa! Des del blog o directament des dels següents enllaços

Butlleta d’adhesió individual

Butlleta d’adhesió per a grups

Les Jornades Feministes 2016 seran de TOTES o no seran!

… I entre totes les hem de preparar!

Participa al procés de preparació de les Jornades Feministes
2016!!!
Publicat a 29 jul 2015 per secretaria caladona.

Radical-ment feministes – JORNADES FEMINISTES 2016

La Xarxa Feminista i  Ca la Dona hem iniciat amb il·lusió i responsabilitat l’organització d’una gran
trobada de tots els feminismes sota el lema “Radical-ment feministes”, els dies 3, 4 i 5 de Juny del
2016, a Barcelona.

En aquests moments estem en ple procés de preparació i fem una crida a la participació per a 
dinamitzar i enriquir aquest trajecte amb parada final al juny del 2016. Valorem aquest camí tant 
com el seu destí final, i és per això que ens agradaria comptar amb la vostra implicació i 
participació ja des d’ara.

v  Envieu-nos les vostres idees i propostes sobre:

• Què voleu trobar a les Jornades? 

• Què us agradaria compartir? 

v  Feu-vos un vídeo i/o una foto amb missatges que convidin a participar a les Jornades. Aquí 
veureu alguns exemples dels grups que ja ho han fet

NECESSITEM LA VOSTRA IMPLICACIÓ!!!

Les Jornades Feministes 2016 seran de TOTES o no seran!

… I entre totes les hem de preparar!

Envieu-ho a jornadesfeministes2016@pangea.org

Al blog trobaràs més informació sobre les jornades!!!

http://www.caladona.org/2015/07/participa-al-proces-de-preparacio-de-les-jornades-feministes-2016/
http://www.caladona.org/2015/07/participa-al-proces-de-preparacio-de-les-jornades-feministes-2016/
http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/
mailto:jornadesfeministes2016@pangea.org
http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/jornades-feministes-2016/participa/
http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/jornades-feministes-2016/participa/
http://goo.gl/forms/G5a9BD9mQ4
https://docs.google.com/forms/d/1WOR8IndnEnMwX2Ngr65BCRlZRhsghnNIAUHjYaANLZw/viewform?c=0&w=1
http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/adhereix-te/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/05/Jornades-2016_logo.jpg


“Palabra de mujer”
Publicat a 29 jul 2015 per secretaria caladona.

El Centre de Documentació ens fem ressò i us recomanem l’app. “Palabra 
de mujer”,  es tracta d’una aplicació gratuïta per a mòbils que permet compartir reflexions i 
biografies de dones que han estat i encara són invisibles per a una gran part de la ciutadania. La 
podeu trobar en el catàleg de la biblioteca http://centredocumentacio.caladona.org/biblioteca/

On també podeu començar a descobrir, malgrat la molta feina pendent, alguns recursos electrònics 
que potser us siguin d’interès. Si en trobeu a faltar alguns de molt significatiu ens ho feu saber a 
centredocumentacio@caladona.org

Bon estiu a totes!!!

Convocatòria  FEMART  2015:  Contramemòria:  oblidem
l’oblit!
Publicat a 29 jul 2015 per secretaria caladona.

Els nostres cossos feministes segueixen desobeint… 

Sabem que la història de la humanitat només fa referència a la meitat del món,  que és una narració
interessada i que la nostra memòria és una memòria induïda/segrestada.

No volem ser el descuit d’un discurs ni buscar-nos darrera l’oblit patriarcal, ni en allò no dit per qui
controla  la paraula.

Per això exercirem la contramemòria i oblidarem l’oblit.

El nostre passat és quelcom com una realitat paral•lela no explorada encara prou, el llenguatge
dominant sols ens permet “recordar” algunes dones que saberen destacar fent incursions valentes en
el món dels homes.

http://www.caladona.org/2015/07/convocatoria-femart-2015-contramemoria-oblidem-loblit-2/
http://www.caladona.org/2015/07/convocatoria-femart-2015-contramemoria-oblidem-loblit-2/
http://www.caladona.org/2015/07/palabra-de-mujer/
http://www.caladona.org/2015/07/palabra-de-mujer/centredocumentacio@caladona.org
http://centredocumentacio.caladona.org/biblioteca/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/07/palabra-de-mujer-3.png
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/07/tapaFA.jpg


Contramemòria vol dir canviar la direcció en la qual flueixen les coses. És donar carta de realitat a 
un passat amb el qual ens podem identificar fora de tot racionalisme normatiu.

Tanmateix, el passat no és un temps cancel·lat i està absolutament incorporat en el nostre 
present, és matèria manipulable, i el futur reclama una nova relectura d’aquesta matèria. 

Precisament  la  certesa  que  el  futur  és  nostre  trenca  la  dicotomia  passat-futur.  Aquest  futur
prometedor i generós reclama un passat a l’alçada. Una memòria nova.  Un passat impensable dins
del patriarcat. Una contramemòria que mostri aquest univers paral•lel, millor dit  perpendicular a la
narració masculina.

L’ atemporalitat de l’art, la seva ubiqüitat ens pot permetre fer reversible el binomi passat-
futur:

Fer del joc artístic creatiu, super-real, re-significatiu, tendre, divertit, irònic, irreverent, provocatiu,
… un acte revolucionari a-temporal: imaginar i fer allò que hagués pogut ser i no fou, però que pot
ser encara.

Proposem una intervenció artística en el nostre passat, per recordar allò que sembla que no ha
existit  pel  fet  de  no ser dit,  que no sabem perquè no ha estat  anomenat,  però que avui 
tanmateix som capaces de re-inventar.

BASES FEMART 2015

A la Mostra hi poden participar les dones que ho desitgin.

Es  poden  presentar  obres  i  projectes  de  qualsevol  disciplina  artística  (arts  visuals,  escèniques,
musicals), sempre que girin entorn del tema proposat.

Documents que cal presentar (només per correu-e)*:

1.- Descripció del projecte/obra presentat en relació a la temàtica de la Mostra: màxim 20 línies
(document word:, no en format pdf.!)

2.- Imatges de l’obra (150dpi, màxim 20×20, màx. 1M), video (segons la modalitat artística) o
esquema gràfic del projecte artístic.

3.- Currículum (màxim 20 línies).

4.- Fitxa tècnica de l’obra/projecte (dades bàsiques: títol, any, dimensions, tècnica) i dades de 
l’artista (nom, mail, telèfon, web/blog)

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/07/2norma.jpg


* La participació quedarà validada en rebre un correu de confirmació de Femart.

Presentació de propostes:

De l’1 al 4 de setembre 2015

Contacte: mostrafemart@gmail.com

L’equip de selecció de les propostes estarà format per feministes vinculades al món de les arts (Ca 
la Dona no assumeix el cost de la producció, que va a càrrec de l’artista).

Les obres seleccionades s’exposaran a la seu de Ca la Dona del 16  d’octubre al 12 novembre.

Premi Femart: seleccionarem una de les artistes participants i li oferirem la possibilitat de tenir una 
exposició pròpia al mateix espai, durant un mes, al llarg del 2016.

BASES EN CASTELLANO

Equip FemArt’15 

Coordinadores: Karol Bergeret i Laia Pinsach

I a la comissió: Teresa Sanz, Maria Pons, Anna Fando i Solange Morello

http://femartmostra.blogspot.com.es 

Organitza Ca la Dona

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya-Institut Català de les Dones i Diputació de Barcelona

Ca la Dona

Ripoll, 25 / 08002 Barcelona

tel. 934127161

www.caladona.org / info@caladona.org

http://www.caladona.org/
http://femartmostra.blogspot.com.es/
http://femartmostra.blogspot.com.es/2015/07/bases-femart15-en-castellano.html
mailto:mostrafemart@gmail.com
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/07/finalFA.jpg


Prou impunitat!
Publicat a 20 ago 2015 per web.

A qui llegeixi aquest escrit:

Les dones que es trobin en situacions de violència masclista i les persones del seu entorn poden
trucar les 24 hores del dia i tots els dies de l’any al telèfon 900 900 120, telèfon gratuït i 
confidencial de la Generalitat Catalunya. Informa’t: drets

És insuportable viure dia a dia la intensificació bestial de la violència patriarcal que va ampliant 
amb total impunitat els atacs contra les dones. Des del mes de maig, hem superat, mes a mes, les 
tràgiques estadístiques del 2014 i sembla que l’agost anem camí de fer el mateix.

Al Regne d’Espanya, en 2 mesos han estat assassinades 34 dones i criatures a mans d’homes 
masclistes, parelles, ex-parelles, pares o fills i sumen 64 des de gener, als Països Catalans són 
28 les dones i criatures assassinades, 14  a Catalunya, en el que portem d’any (el 2014 foren 
15). Sense comptar el cas de la veïna de Sabadell assassinada a Holanda en anar a recuperar 
les seves 2 criatures petites.

A Feminicidio.net (àmbit R.Espanya) i a La Directa (àmbit PPCC) es compten tots els casos 
d’agressions, també els que l’estadística oficial patriarcal es resisteix a comptar, com el cas de la 
Laura, amiga de la Marina, assassinada a Cuenca en acompanyar-la a recollir les seves pertinences.

Homes, ens esteu matant! Què hem de fer?

No ens en tenim prou amb les mostres de solidaritat i les lamentacions. Necessitem tots els recursos 
per a acabar amb aquesta violència que assassina també les nostres filles i fills per fer-nos més mal. 
Necessitem que d’una vegada per totes l’eradicació de la violència masclista sigui una qüestió 
d’Estat, que tothom se’n senti responsable. 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!

De veritat ens podem permetre més dones assassinades a mans de marits, ex-marits, fills, familiars, 
ex-amics…es suïcidin o no desprès? Prou prejudicis i estereotips masclistes que reafirmen l’ordre 
social injust!

http://www.caladona.org/2015/08/prou-impunitat/
https://directa.cat/actualitat/feminicidis-als-paisos-catalans-lany-2015
http://www.feminicidio.net/articulo/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-hombres-en-espa%C3%B1a-2015#overlay-context=
http://www.icag.cat/ca/viol%C3%A8ncia-contra-les-dones
http://dones.gencat.cat/ca/temes/violencia_masclista/recursos_atencio/telefon_900/
http://dones.gencat.cat/ca/temes/violencia_masclista/recursos_atencio/telefon_900/
https://feministesperlaindependencia.files.wordpress.com/2014/11/vullvolem4.jpg


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!

No tindrem un país lliure, si les dones no som lliures!

P.D: El feminicidi al codi penal del proper estat català!

16 agost 2015 (actulitzat a 19/08 per afegir la veïna de Sabadell)

FxI, Barcelona

+ informació. Algunes lectures per si no t’acabes de creure que estem parlant de terrorisme 
masclista:

infolibre, per Núria Varela: El machismo mata, la hipocresía lo alimenta (agost 2015)

la directa.cat, per Celia Castellano  “No hi som totes, falten les mortes” (febrer 2015)

anuari Media.cat, per Anna Boluda: CAU UN 32% LA PROTECCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE (anuari 2014)

la directa.cat, per Rubèn Sanchez Ruiz: Violència masclista institucional (novembre 2014)

compara dades: oficials i “no oficials”

Font: http://feministesperlaindependencia.cat/2015/08/17/prou-impunitat/

Decàleg  per  a  la  República  Catalana  lliure,  independent  i
feminista
Publicat a 1 set 2015 per web.

Recordatori: Les Feministes per la independència fem una 
crida per omplir la Meridiana el proper 11 de setembre. Nosaltres ens manifestarem al TRAM 
82 per la Catalunya que volem Laica, Lliure, Independent i Feminista….av. Meridiana una mica 
més per sobre d’Aragó (c.Rogent).

Reclamar la llibertat nacional i la justícia social és insuficient. Sense acabar amb el patriarcat no 
aconseguirem una societat més lliure i justa. Com hem dit en altres ocasions, un nou Estat no és una
condició suficient per assolir la igualtat de gènere i per protegir i ampliar els drets de les dones. 
Però sí que representa una oportunitat històrica per reformar i transformar les institucions 
econòmiques i polítiques així com les cultures i valors patriarcals que les sustenten.

Per aconseguir un nou país millor per a totes i tots us presentem el nostre Decàleg.

http://www.caladona.org/2015/09/decaleg-per-a-la-republica-catalana-lliure-independent-i-feminista/
http://www.caladona.org/2015/09/decaleg-per-a-la-republica-catalana-lliure-independent-i-feminista/
http://feministesperlaindependencia.cat/2015/08/17/prou-impunitat/
http://www.feminicidio.net/articulo/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-hombres-en-espa%C3%B1a-2015#overlay-context=
http://www.eldiario.es/sociedad/GRAFICOS-Radiografia-violencia-machista_0_419608720.html
https://directa.cat/actualitat/violencia-masclista-institucional
http://www.media.cat/anuari/cau-un-32-la-proteccio-contra-la-violencia-de-genere/
http://www.media.cat/anuari/cau-un-32-la-proteccio-contra-la-violencia-de-genere/
https://directa.cat/actualitat/no-som-totes-falten-mortes
http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2015/08/14/el_machismo_mata_hipocresia_alimenta_36548_1023.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/09/lalira-elvendrell.jpg


Per una República Catalana Lliure, Independent i Feminista
Volem construir un nou país millor entre totes i tots, des de la llibertat, la diversitat i l’equitat i la 
sostenibilitat. Un país on la política transformadora de les dones sigui la Política.

Les dones som subjectes de dret en totes les etapes de la vida i sigui quin sigui el nostre origen.

1- L’eradicació de les violències masclistes ha de ser una qüestió d’estat en la República Catalana.

2-  Ens  cal  un  sistema  nacional  d’educació  pública,  gratuïta,  laica,  catalana,  de  qualitat  i
coeducadora des dels zero anys fins a l’etapa universitària.

3- Exigim el dret al propi cos, el dret a ser mares i a no ser-ho, el dret a la reproducció assistida
independentment de l’opció sexual, el dret a l’avortament lliure, el dret a decidir la nostra sexualitat.
Cap d’aquests drets s’ha de veure condicionat per les creences religioses.

4- Reivindiquem un Pacte Nacional per a les Polítiques d’Igualtat que les faci sostenibles, al marge
de les conjuntures econòmiques i el color polític del govern.

5- Cal reconèixer i visibilitzar les dones i la seva contribució en tots els àmbits dels sabers,  treballs
i  pràctiques  feministes.  Les  dones  tenim tot  el  dret  al  reconeixement  de  la  nostra  genealogia
feminista.

6-  La sostenibilitat  de la  vida ha de ser al  centre  de la  política en totes  les  seves  dimensions:
econòmica, ecològica, social, cultural, de solidaritat, intergeneracional, de pau i seguretat. Volem
viure en un país lliure d’exèrcits, on la seguretat de la població es basi en el diàleg i les mediacions.

7-  Els  treballs  de  cura  i  de  reproducció  són  responsabilitat  de  tota  la  societat.  L’organització
socioeconòmica  ha  d’incloure  la  co-responsabilització  dels  homes  en  aquests  treballs.  Hem de
sostenir  unes  estructures  públiques  que  garanteixin  les  condicions  bàsiques  per  al  benestar  de
tothom.

8- Exigim garantir l’equitat laboral i salarial, la fi de la divisió sexual del treball, l’eradicació de les
totes les discriminacions a les treballadores i assegurar unes pensions dignes.

9- Reclamem un Estat laic que no s’adhereixi a cap religió on les creences religioses no influeixin
en la legislació ni en les polítiques públiques.

10- Les dones hem de participar en el procés constituent, en la redacció de la Constitució, i en
qualsevol espai de construcció nacional. Dones i homes hem de co-participar en tots els àmbits de
decisió en paritat.

No hi ha llibertat nacional sense la llibertat de les dones!

Visca Catalunya Independent!

Feministes per la Independència #Tram82 eix #Igualtat #ViaLliure11S 2015   -  @femviacat

Aquí pots descarregar el decàleg (català). En altres llengües?  Traduccions del decàleg a diferents 
llengües, de moment tenim: aranés, castellano, euskara, galego, deutsch, english, français, italiano, 
turc … amb ajuda de les traductores Ainhize Lopez Agirregoikoa (euskara), Alba Alonso Álvarez 
(galego), Eva Möckel (deutsch), Flora Burchianti (français), Roser Faure Lliminyana (aranés), 

http://feministesperlaindependencia.cat/documents/decaleg-fxi-turc/
http://feministesperlaindependencia.cat/documents/decalogo-italiano/
http://feministesperlaindependencia.cat/documents/decalogue/
http://feministesperlaindependencia.cat/documents/the-decalogue/
http://feministesperlaindependencia.cat/documents/dekalog-deutsch/
http://feministesperlaindependencia.cat/documents/decalogo-galego/
http://feministesperlaindependencia.cat/documents/dekalogoa/
http://feministesperlaindependencia.cat/documents/decalogo/
http://feministesperlaindependencia.cat/documents/decaleg-aranes/
http://feministesperlaindependencia.cat/documents/decaleg/
http://feministesperlaindependencia.cat/documents/decaleg/


Tània Verge Mestre (english), Betti Mion (italiano), N.B (Türkçe)

Moltes gràcies a totes!

Ens veiem l’11S al TRAM82!

FemArt al programa “Preferències” de Ràdio 4
Publicat a 4 set 2015 per secretaria caladona.

Benvolgudes artistes!

JOSE MARIA CARRASCO, director i presentador del programa de ràdio “Preferències” (RNE 
Catalunya/Ràdio 4) ha convidat a l’equip de la Mostra FEM ART a presentar la convocatòria de la 
21ª edició, amb la temàtica Contramemòria: Oblidem l’oblit!

Us convidem a escoltar-la i us recordem les dates d’entrega de les vostres propostes artístiques, del 
1 al 4 de setembre.

Entrevista a Ràdio 4 sobre FEMART 2015: Parlem amb Karol Bergeret i Júlia Llull

http://www.caladona.org/2015/09/femart-al-programa-preferencies-de-radio-4/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/preferencies/preferencies-1-hora-24-08-2847222-2015-08-24t20-02-41000/3256725/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP2N0eD03OTk1MCZwYWdlU2l6ZT0xNSZvcmRlcj0mb3JkZXJDcml0ZXJpYT1ERVNDJmxvY2FsZT1jYSZtb2RlPSZtb2R1bGU9JmFkdlNlYXJjaE9wZW49dHJ1ZSZ0aXRsZUZpbHRlcj1iZXJnZXJldCZtb250aEZpbHRlcj0meWVhckZpbHRlcj0mdHlwZUZpbHRlcj0mPXVuZGVmaW5lZCY=
https://via.assemblea.cat/cat/via-lliure/recorregut
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/07/tapaFA.jpg


Presentació de “El miracle és viure”
Publicat a 4 set 2015 per secretaria caladona.

El proper dia 9 de setembre es farà un acte d’homenatge per commemorar el primer aniversari de la 
mort de la nostra amiga i companya Montserrat Abelló en el marc de la Setmana del Llibre en 
Català (Avinguda de la Catedral, Espai Plaça de la Paraula, a les 5 de la tarda)

http://www.lasetmana.cat/mostrar_activitat.asp?idFormulari=2501&idFormulari2=2425

I tindrem ocasió de celebrar la publicació per l’editorial Ara Llibres del seu llibre de vivències, “El 
miracle és viure”.

De la contraportada:

“Un segle de vida de Montserrat Abelló. Fins a l’últim dia, amb 96 anys, va escriure poesia i sobre 
les seves vivències, preparant aquest llibre que va deixar gairebé enllestit.

Els territoris de la infantesa: Tarragona, on va néixer prop d’un mar «més blau que en cap altre 
indret». Cadis. Londres, on aprèn a llegir, en anglès. Cartagena. Una joventut republicana, 
entusiasta, a Barcelona. El seu camí d’exili, el 1939, amb 21 anys, acompanyant el seu pare de 
França al Londres dels inicis de la Guerra Mundial i, un any més tard, a Xile. La construcció d’una 
família. La necessitat d’escriure, que ja covava de feia anys, de descobrir i afirmar la seva identitat, 
que de cop es manifesta amb força davant l’adversitat més íntima.

El retorn a Catalunya, el 1960, i la confrontació a un nou exili interior. El primer llibre, Vida diària, 
amb una veu poètica pròpia, lluny dels cànons. Els treballs i els dies com a mare, àvia molt jove, 
professora d’anglès i traductora. La continuïtat en l’escriptura poètica i la seva eclosió a l’escalf del 
moviment feminista i de l’afirmació de la llibertat individual i col·lectiva que viu el país.

http://www.caladona.org/2015/09/19080/
http://www.lasetmana.cat/mostrar_activitat.asp?idFormulari=2501&idFormulari2=2425
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/09/image003.png


Amb més de 60 anys, torna a publicar i, sobre aquests sòlids fonaments, construeix, llibre rere 
llibre, la seva obra poètica i, amb les seves traduccions de dones poetes en llengua anglesa, 
enriqueix la tradició literària catalana.

Participa activament en la vida social i literària, i encomana entusiasme a les noves fornades de 
poetes i d’activistes, de lectores i de lectors. Sempre al costat de la causa de les dones i de la 
llibertat, de la llengua catalana i de la independència de Catalunya. Fins al seu últim dia, el 9 de 
setembre de 2014, i molt més enllà, amb la seva poesia i amb aquest llibre que a través dels seus 
records recupera el fil conductor de la seva existència.”

Nota de Premsa : 27s. I un altre cop, on som?
Publicat a 10 set 2015 per secretaria caladona.

Benvolgudes, benvolguts,

El grup promotor de l’Alerta (recordeu, si voleu col·laborar, envieu-nos correu-e) hem 
elaborat la següent nota de premsa, de la qual tot seguit en farem difusió als mitjans 
de comunicació. 

L’objectiu és fer visible la manca de centralitat (un altre cop) de les propostes 
feministes en el context del 27s. Per això, intentarem aconseguir que els mitjans de 
comunicació en recullin el contingut a través d’entrevistes, articles, columnes d’opinió,
etc. 

Fem que aquest objectiu sigui possible! Treballes a un mmcc? Tens contactes?  
Pots fer un cop de ma d’alguna manera?

NdP. I un altre cop: on som?

S’acosten unes noves eleccions, que seran cabdals per al país. 

Set caps de llista. Una dona. 

28 caps de llista de demarcació, 4 dones.

Més enllà de la capçalera, les quotes a les llistes electorals (60%-40% en cada tram de

5 persones), com a acció positiva, han afavorit l’increment de dones als comicis però,

http://www.caladona.org/2015/09/nota-de-premsa-27s-i-un-altre-cop-on-som/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/senselesdones.png


quantes són les veus declaradament feministes? 

Malauradament,  aquests  propers  comicis  electorals  ens  tornen  a  mostrar  que  les

feministes hem d’estar en alerta. Si semblava que amb les eleccions municipals es

dibuixava un canvi de tendència, aquests comicis ens mostren el contrari. 

Però no només estem en alerta perquè tornem a ser invisibles com a representants

polítiques.  Estem en alerta,  sobretot,  perquè una altra  vegada,  els  assassinats,  la

precarietat, la discriminació i les injustícies que patim pel fet de ser dones tornen a no

ser centrals en el debat polític.

Hem viscut un estiu esfereïdor, en el que els feminicidis ens han colpit amb força. Nou

dones assassinades el 2015 als Països Catalans segons xifres oficials, 26 segons les

xifres  de  http://feminicidio.net.  34  dones  en  tres  mesos  d’estiu  a  l’Estat.  És  una

situació prou greu per a convertir-se en un punt central de les campanyes. Quines

propostes de xoc s’estan proposant per a què deixem de ser assassinades per raons

de gènere?

Però també, on s’està parlant de les nostres precarietats? De la càrrega de feines

domèstiques i de cures de la que ens hem de responsabilitzar enmig de les retallades

constants? 

On s’està parlant del  dret al  propi  cos en uns dies en què el  Senat ha aprovat la

reforma de la llei de l’avortament?

Sabem  que  aquests  punts  formen  part  d’alguns  programes,  faltaria  més.

Reivindiquem, però, que no només hi siguin, sinó que s’expressin, que formin part del

debat  públic  de  forma  manifesta,  durant  la  campanya  electoral,  i  sempre.  Les

feministes estem en alerta i tornem a 

reivindicar que cap canvi serà possible si no trenquem amb les violències patriarcals,

si no acabem amb l’explotació del nostre treball, si les veus i sabers feministes no són

presents en les propostes de transformació social i política.

Per  això,  tornem a fer públic  el  manifest  Alerta Feminista,  firmat per més de 600

persones  i  per  dones  de  tots  els  àmbits  (activistes  feministes,  representants

polítiques,  periodistes,  acadèmiques,  escriptores,  entre  d’altres).  Tornem a cridar  i

tornem a exigir polítiques radicals feministes. 

Cap nou país serà possible sense elles. 

Sense nosaltres. 

Més informació i contacte: 

http://wordpress.us11.list-manage.com/track/click?u=4d000be361db9766b3715af7c&id=aff4420c24&e=07d24c99c3


605372084 (Betlem) i 687407065 (Maria)

Vídeo! Les Dones i el procés constituent català
Publicat a 18 set 2015 per web.

Us presentem el vídeo “Les Dones i el procés constituent català” rodat amb les companyes Sara 
Cuentas i la Maria Olivares (Feministes per la Independència), Elvira Duran (Súmate) i Mireia 
Foradada (Gatamaula), al Convent de Sant Agustí el passat 19 de març, projecte d’Omnium 
Cultural i Ara és l’Hora.

Per què feminisme i independència van de la mà? Mireia Foradada, Sara Cuentas, Maria 
Olivares i Elvira Duran parlen del procés constituent català des de la perspectiva del feminisme. 
Construir un nou país és una oportunitat per fer una societat més justa i igualitària, on les dones 
estiguin representades en tots els àmbits.

El vídeo és el resultat d’una conversa més llarga, prop d’1h. Tindrem el material complert!

Salut, feminisme…i independència

Comunicat acte: Dones per la Independència, Independència
per a les Dones
Publicat a 21 set 2015 per web.

Dones per la Independència, Independència per a les 
Dones

Les dones som més de la meitat de la població. I de la mobilització d’aquest 51% en pot dependre el
resultat electoral del 27S. A més, no es pot definir què és “justícia social” o “igualtat” sense comptar
amb les experiències i necessitats de les dones.

Dones de la societat civil i dels partits compartim la decepció i la indignació amb què les 

http://www.caladona.org/2015/09/comunicat-fxi/
http://www.caladona.org/2015/09/comunicat-fxi/
http://www.caladona.org/2015/09/video-les-dones-i-el-proces-constituent-catala/
https://feministesperlaindependencia.files.wordpress.com/2015/09/genealogia-aclo.jpg


campanyes i la cobertura informativa invisibilitzen les dones, així com les problemàtiques que 
afecten especialment les dones, però que tenen a veure amb el benestar del conjunt de la població.

Avui, les dones hem estat protagonistes. Candidates de les dues llistes sobiranistes (CUP-Crida 
Constituent i Junts pel Sí) han participat en el diàleg proposat per Feministes per la Independència 
sobre els motius de les dones per votar ‘sí’ el 27S i sobre la necessitat que la nova república 
catalana faci seu el lema que sense les dones no hi ha revolució. Les intervencions de les candidates
han reflectit, com no podia ser d’una altra manera, la diversitat de sensibilitats polítiques de 
l’independentisme. Però aquest no ha estat un acte més de  campanya ni un mer debat electoral 
entre les dues llistes sobiranistes.

D’una banda, s’ha fet un reconeixement a la genealogia de les dones que han fet seva tant la lluita 
feminista com la nacional, entre d’altres, Lola Anglada, Maria Mercè Marçal, Montserrat Roig i 
Montserrat Abelló, de qui s’han recordat les seves últimes paraules abans de morir ara fa un any 
amb què defensava el doble ‘sí’ en la consulta del 9N de 2014 (llegir aquí).

D’altra banda, els temes a què s’ha donat prioritat en el diàleg mostren com la mirada de les dones 
fa repensar la ‘Política’. S’ha iniciat la conversa amb la urgència d’eradicar les violències 
masclistes, de desenvolupar la co-educació i d’assegurar la sostenibilitat de les polítiques d’igualtat 
al marge de les conjuntures polítiques, amb recursos suficients i amb la màxima prioritat política. 
S’ha tractat la necessitat de transformar l’economia i la societat per tal de garantir la sostenibilitat 
de la vida, posant al centre la coresponsabilitat de dones i homes en la cura i recordant la 
responsabilitat de l’Estat a través les polítiques d’acció social i contra la pobresa – que té 
majoritàriament rostre de dona. D’importància cabdal per a les dones, s’ha considerat 
imprescindible que el nou Estat, des de la més absoluta laïcitat, faci efectiu el dret de les dones al 
propi cos i el respecte per a la diversitat d’opcions sexuals i d’identitats de gènere. Així mateix, s’ha
qüestionat la necessitat que la Catalunya independent compti amb un exèrcit o sigui membre de 
l’OTAN, seguint la tradició de pacifisme, objecció de consciència i insubmissió del nostre país i 
recollint l’antimilitarisme feminista i el treball de nombroses associacions de dones per la pau i les 
mediacions.

Finalment, al llarg de tot el diàleg, s’ha posat en valor la 
política transformadora de les dones, tot reclamant una nova forma de fer política a partir de 
lideratges basats en la col·lectivitat i que treballen amb i per a la col·lectivitat, així com els pactes de
dones, dins i fora de les institucions, per fer possible un nou país que eradiqui el patriarcat de tots 
els espais de la vida pública i privada.

Fent nostres les últimes paraules de la Montserrat Abelló, diem ben alt: no tenim por, i no temem les
amenaces i coaccions de l’Estat espanyol, dels bancs o de les grans empreses. Ens sabem a prop 

http://feministesperlaindependencia.cat/2015/09/19/montserrat-abello/
https://feministesperlaindependencia.files.wordpress.com/2015/09/img-20150919-wa0020.jpg


d’un país lliure. Aprofitem l’oportunitat històrica que ens brinda el 27S i construïm després entre 
totes un país nou al servei d’una ciutadania lliure, sense importar el lloc de procedència.

Feministes per la Independència, Barcelona, 19 de setembre de 2015.

Manifest 28 de setembre 2015
Publicat a 22 set 2015 per secretaria caladona.

28 SETEMBRE 2015

DIA INTERNACIONAL PER LA DESPENALITZACIÓ DE L’AVORTAMENT

LES DONES PARIM, LES DONES DECIDIM. 

LES JOVES TAMBÉ. DESOBEÏM. 

Cada  28  de  setembre  alcem  les  veus  arreu  del  món  pels  drets
sexuals i reproductius, posant en el centre el dret de les dones a decidir sobre el propi cos
i  a  fer-ho  de forma lliure  i  segura  i,  per  tant,  exigint  la  DESPENALITZACIÓ total  de
l’avortament voluntari arreu del món. 

Avui, com ahir, donem resposta a l’ofensiva retrògrada, masclista i patriarcal, d’abast
internacional, d’ingerència sobre la vida i els cossos de les dones. Refermem la nostra
força, reivindiquem la nostra lluita!

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

La mobilització feminista no desistirà: no defallirem fins garantir els drets i llibertats de les
dones, sense ingerències ni passes enrere. Perquè la lluita continua. I  recordem aquí
totes  les  dones  que  arreu  del  món  treballen  per  garantir  els  drets  sexuals  i
reproductius: a Xile, a El Salvador, a Perú, a tota l’Amèrica Llatina…

Xile és un dels pocs països del món que encara penalitza tot tipus d’avortament. Encara
que actualment es discuteix una reforma legal que només reconeixeria els tres supòsits
més extrems –en la línia del projecte de Gallardón-, encara es posa en dubte incloure la
violació com un supòsit de despenalització. Tot i que tenim una dona com a presidenta,
els  drets  de  les  dones no són una prioritat  i  els  drets  sexuals  i  reproductius  no són
reconeguts.

El PP aquest setembre ha aconseguit que el  Senat aprovi, només amb els vots del PP,
una reforma de  la   llei  de  l’avortament que  fa que  les dones de 16 a 18 anys passin

http://www.caladona.org/2015/09/manifest-28-de-setembre-2015/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2012/07/nina-avortament21.jpg


d’informar pares, mares o tutorants a necessitar del seu consentiment per a avortar.

L’Informe a Catalunya de la Generalitat de 2014 ens mostra alguns avenços positius en la
disminució d’interrupcions voluntàries de l’embaràs, però també alguns elements que ens
segueixen preocupant, com la vulnerabilitat de les dones joves i les dones de diversos
orígens que no tenen un accés fàcil a la prestació sanitària per avortar ni la informació
adequada a l’abast. 

No ens cansarem d’exigir: 
• Educació afectiva i sexual a tots els nivells escolars 
• Mètodes anticonceptius gratuïts a l’abast de tothom 
• Salut sexual plaent per una vida plena 
• Avortament gratuït i garantit per la xarxa pública per a totes les dones (joves,

sense papers…)
Defensem la lluita que any rere any han dut a terme les nostres avantpassades, defensem
el camí cap a la despenalització total de l’avortament: les dones sabem quan, com i
perquè  avortem.  No  necessitem  terminis,  supòsits  ni  tuteles,  sinó  suport  i
acompanyament! 
No tolerarem cap retrocés en el reconeixement de l’autodeterminació sobre els nostres
cossos. 
No oblidem, tampoc, les  encausades arreu de l’Estat l amb processos judicials oberts
arran de les seves accions en defensa del dret a decidir sobre el propi cos. Exigim la seva
absolució!

Aquest  28  de  Setembre  refermem  la  nostra  força,  reivindiquem  la  nostra  lluita!
Candidatures que amenacen els drets de les dones, ni al Parlament, ni a l’Estat!

AQUEST 28 DE SETEMBRE TORNEM A SORTIR AL CARRER PER A DEFENSAR ELS
DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS I LA DESPENALITZACIÓ DE L’AVORTAMENT!

A Barcelona, totes i tots, a la Flashmob pel dret al propi cos*. 

19.00H, A PLAÇA SANT JAUME

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

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

mailto:dretalpropicos@gmail.com
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/estadistiques_sanitaries/dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/interrupcio_voluntaria_de_lembaras__ive/documents/informe_ive_2014.pdf
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/09/28-de-setembre-page-001.jpg


https://www.facebook.com/dretalpropicos 
telèfon 934127161

*Aviat podreu trobar al nostre facebook instruccions per a la flashmob

La Montse Margalef ens ha deixat. Avui l’acomiadem
Publicat a 22 set 2015 per secretaria caladona.

Ens ha deixat la nostra amiga i lluitadora pels drets de els dones Montse Margalef. Les dones de la 
Fita de Cubelles ens envien el seu comiat. Mai t’oblidarem Montse estimada.

L’acte de comiat avui a Cubelles

Tanatori: Cubelles i Cunit . Sala:01 , 22-09-2015 00:00

Cerimònia d’oratoria el 22-09-2015 17:00 a ORATORI DEL TANATORI DE CUBELLES

A Montse Margalef LListar

Montse, la teva absència i el teu adéu ja per sempre ens omple a moltes de nosaltres d´un buit molt 
gran. Eres un exemple com moltes de les dones de la teva generació. Grans lluitadores, feministes i 
disposades a tornar al carrer a defensar el que calgui Si no fos que les forces ja no us acompanyen o 
ja formeu part del record, no de l’oblit. Un viatge dolç i des d’on siguis, fes pinya amb les que han 
marxat abans que tu aconseguint una bufada entre totes ben forta que encoratgi les generacions 
joves a seguir lluitant per aconseguir un món just.

____________________________________________________________________

La presentació del llibre 20 anys de Feminisme es va fer a quatre veus: Manola Rodríguez, Montse
Margalef, Mireia Bofill i Núria Casals…

El fragment de la Montse Margalef a les pàgines 13-14 diu:

De ben cert, per a mi va ser fascinant veure reunides al Paranimf de la Universitat de Barcelona 
tantíssimes dones de totes les edats, de mons i lluites molt diferents, juntes per debatre, després de 
37 anys de silenci, les discriminacions que com a dones patíem i que ens convertien, segons les 
lleis, en ciutadanes de segona categoria.

http://www.caladona.org/2015/09/la-montse-margalef-ens-ha-deixat-avui-lacomiadem/
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Jo em trobava a la Universitat per lluitar, com a dona separada, mare de família i treballadora, per 
una llei de divorci de comú acord, sense culpables ni ensurts per part de l’església , per la pàtria 
potestat compartida i per la despenalització de l’adulteri, però solidària alhora amb totes les 
reivindicacions feministes, que eren i són les meves.

Valoro com a molt positiva la gran participació de les dones i la forta sensibilització sobre temes tan
diversos com els que hi van sorgir. La valoració unitària sobre els treballs va ser molt difícil, però 
finalment es portà a terme.

A continuació la lluita al carre , que va ser molt dura: manifestacions, tancades, debats, judicis en 
defensa del dret al propi cos, lesbianisme, feminisme radical, independents… i després de tants anys
i tanta lluita per les nostres reivindicacions -primer a Dones Divorciades, i ara des de fa anys a 
l’Associació Catalana de la Dona-, encara no les hem assolit totes!

[Fotografia dels anys 80, la Montse Margalef a la pancarta del davant cap a la dreta]

Cicle del Teatre Akadèmia DONES DEMPEUS
Publicat a 2 oct 2015 per secretaria caladona.

La temporada 15-16 del Teatre Akadèmia s’ha obert amb el Cicle de DONES DEMPEUS que 
es compon de 3 obres: Ciara – Una dona forta en un món d’homes, Troianes 15 – Parla del paper 
de la dona a la postguerra. O millor dit, del paper que se li adjudica, del lloc on se la relega 
- i Top Girls - Un mosaic de dones van creuant l’escena retratant a pedaços una imatge difosa de 
què és ser dona i tenir èxit.

Des de Ca la Dona estem preparant una sortida de Lleure Feminista a una d’aquestes tres obres, 
properament anunciarem la data i altres possibles col·laboracions. Estigueu atentes!!

Més informació de cada una de les obres a;

Ciara- http://www.teatreakademia.cat/espectacles/en-cartell/ciara/

Troianes 15- http://www.teatreakademia.cat/espectacles/temporada/troianes-15/

Top Girls- http://www.teatreakademia.cat/espectacles/temporada/top-girls/

http://www.caladona.org/2015/10/cicle-del-teatre-akademia-dones-dempeus/
http://www.teatreakademia.cat/espectacles/temporada/top-girls/
http://www.teatreakademia.cat/espectacles/temporada/troianes-15/
http://www.teatreakademia.cat/espectacles/en-cartell/ciara/
http://www.teatreakademia.cat/
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Totes som imputades
Publicat a 8 oct 2015 per secretaria caladona.

Des de Ca la dona rebutgem les imputacions pel 9N
a les autoritats del nostre país per fer possible la celebració d’un procés participatiu sobre el futur 
polític de Catalunya i demanem el seu immediat arxivament.

I seguirem desobeint a les  lleis que ens impedeixen expressar els nostres drets i les nostres 
demandes.

Ens sumem a la crida de suport a les institucions catalanes del proper 13 O a les 19.30 hores davant
dels ajuntaments de tots els pobles i viles de Catalunya. I del 13O i 15O a acompanyar a declarar 
les imputades al TSJC.

Resol l’endevinalla
Publicat a 14 oct 2015 per secretaria caladona.

Les que estàvem al Parlament estem condemnades.

Som les condemnades del 9N?

Som les que encerclàvem el Parlament?

Rebutgem qualsevol suport als imputats del 9N que, recordem,  ens van imputar per protestar:

Són els mateixos que han liderat la privatització de l’educació, de la sanitat, de l’atenció a les 
persones.

Són els que juntament amb el Govern de l’Estat Espanyol (PP i PSOE) han votat a favor de les 
diferents reformes laborals que ha derivat en una major precarietat, tant laboral com de les nostres 
vides.

Són els abanderats en polítiques repressives envers les dissidències polítiques. Ens treuen els ulls 
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amb bales de goma.

Són els que voten a favor i en secret de l’acord del TTIP que atempta directament contra la 
sobirania dels pobles i les persones.

Són els mateixos que fan acords amb l’Estat sionista Israelià

Són els mateixos que a través de plataformes d’ultradreta religiosa violen els nostres drets sexuals i 
reproductius

Ni abans ni ara ens representen!!!

Per això vam encerclar el Parlament i sense dubte ho tornaríem a fer.

Solidaritat amb les #condemnadesParlament que s’enfronten a penes de #3anysXprotestar

Feministes indignades

Estem de celebració. V aniversari de La Independent
Publicat a 15 oct 2015 per secretaria caladona.

Benvolgudes, La Independent ja té 5 anys! Estan preparant la 
festa pel divendres 30 d’octubre a la Sala Gran de la Bonnemaison, de 
9 a 12 de la nit. Totes convidades!. Necessiten un cop de mà en difusió,
temes audiovisuals i econòmic per tirar endavant la festa i ens animen 
a comprar bons de col·laboració, que donen dret a invitacions per 
assistència a la mateixa. Si voleu-podeu col.laborar, contacteu amb Júlia 
amoncomunicacio@gmail.com

Moltes felicitats!!!!

Missatge de les companyes de La Independent. Estem de celebració. V aniversari
de La Independent:

Ara fa tot just cinc anys que un grup de col·legues pertanyents a la Xarxa 
Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya -Xarxa 
Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere (XIDPI.CAT-XIPVG), vam decidir 
pujar al carro dels mitjans digitals amb La Independent amb l’objectiu de donar 
visibilitat a totes les qüestions i problemes de gènere. Dit en altres paraules vam 
voler dotar-nos d’ una eina de comunicació on el tractament informatiu del gènere 
fos l’eix vertebrador de les nostres informacions.

Per això La Independent es va posar al servei de totes aquelles associacions, col.lectius, grups
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i dones que lluiten pel dret i les llibertats de les dones, pels Drets Humans de les Dones.

Com heu pogut anar comprovant al llarg d’aquests anys 5 anys, tant les que col.laboreu amb 
laindependent.cat com totes les persones que ens seguiu, la nostra tasca no ha estat exempta 
de dificultats. I no tan sols per la crisi econòmica que ha afectat a les possibles subvencions 
-que no hem tingut fora del primer any- sinó que també perquè La Independent es fruit de 
l’empenta, esforç, dedicació i voluntariat del grup fundador inicial i de les i els periodistes que
s’ hi han anat afegint en el decurs d’ aquests anys i que ens ha empés en el nostre compromís 
de treball contra la violència masclista, la trata de persones, la injustícia, les guerres i de tot 
allò que fa vàlida la lluita feminista: la desigualtat entre dones i homes.

Ens queda molt per fer. Especialment dins del món de la comunicació i en especial dels 
mitjans audiovisuals on sobre el tractament informatiu de gènere podem dir que el més calent
és a l’aigüera.

En qualsevol cas, però, cal subratllar una vegada més que estem de celebració i que en 
aquests cinc anys hem tingut ja més de 4.250.000 visites. Això ens demostra – a més d’ 
esperonar-nos – que el que fem interessa i que encara tenim no solament molt a dir sinó que 
encarem el futur més immediat amb l’ànim de millora en tots els aspectes informatius de la 
nostra tasca com a periodistes i comunicadores.

Exposició FEMART 2015 fins el 12 de novembre!
Publicat a 23 oct 2015 per web.

Recordatori….la FemArt2015 “Contramemòria, oblidem l’oblit”, és una l’exposició amb 13 obres 
que podreu visitar fins el 12 de novembre de 16h a 20h a la sala d’exposicions de Ca a Dona i, si
us interessa, podeu demanar visites guiades per a grups!

http://www.caladona.org/2015/10/exposicio-femart-2015-fins-el-12-de-novembre/
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Dones x Dones en solidaritat amb el poble palestí
Publicat a 23 oct 2015 per web.

Dimarts unes 150 persones ens vam reunir davant la delegsció del govern espanyol a Barcelona per 
mostrar la nostra solidaritat amb la gent de Palestina. Aquest és el comunicat solidaritat  de Prou 
complicitat amb israel, que vam ajudar a escampar…

http://www.caladona.org/2015/10/dones-x-dones-en-solidaritat-amb-el-poble-palesti/
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Solidaritat amb la resistència popular palestina! Boicot a Israel ara!

Hi ha alguna cosa que ja és evident, tant si l’actual fase d’intensificació de la repressió israeliana i
de la resistència popular palestina evoluciona cap a una veritable Intifada, com si no: una nova
generació palestina segueix els passos de les generacions anteriors, i s’alça en massa contra el brutal
règim d’ocupació, colonialisme, i apartheid d’Israel que dura ja diverses dècades.

Els governs del món, especialment a Occident, titllen els esdeveniments dels darrers dies de “cicle
de violència”, en el qual ambdues parts comparteixen la culpa, tot ignorant l’origen del conflicte
colonial,  i  la  seva  pròpia  complicitat  en  permetre  que  Israel  mantingui  aquest  sistema  i  violi
impunement el dret internacional. Gairebé tots els i les palestines demanen ara un boicot total a
Israel  per tal  d’aïllar-lo internacionalment,  en tots  els  àmbits,  de la mateixa manera que al  seu
moment es va aïllar a la Sud-àfrica de l’apartheid.

L’actual insurrecció liderada per la joventut palestina és una resposta a la intensificació de la neteja
ètnica i l’opressió israeliana, especialment a Jerusalem. En els últims mesos, Israel ha accelerat el
robatori de terres palestines i la demolició de les seves llars, ha incrementat els seus atacs racistes al
complex de la  mesquita  d’al-Aqsa,  ha estret  el  cèrcol  a  Gaza i  ha implementat  noves  mesures
racistes contra les ciutadanes i ciutadans palestins d’Israel.

Israel i els seus grups de colons fonamentalistes i terroristes han atacat salvatgement les protestes
palestines, executant a nenes, nens i joves en ple carrer i deixant a més de 1000 persones amb
lesions de consideració.

Es necessita urgentment una resposta internacional efectiva que pressioni a governs, institucions i
corporacions perquè posin fi a la seva complicitat amb els crims d’Israel.

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

- Exigint un embargament militar contra Israel

-  Que  Catalunya  aturi  TOTES  les  complicitats  (institucionals,  econòmiques,  acadèmiques,
polítiques,  empresarials)  amb Israel  fins  que  s’assoleixin  les  tres  reivindicacions  del  moviment
BDS:

1- Finalitzar la seva ocupació i colonització de totes les terres àrabs ocupades al juny de 1967 i
destruir el Mur;

2- Reconèixer els drets fonamentals de la ciutadania àrab-palestina d’Israel per a una total igualtat; i

3-  Respectar,  protegir  i  promoure  el  dret  dels  refugiats  palestins  de  tornar  a  les  seves  cases  i
propietats tal i com estableix la resolució 194 de les Nacions Unides.

#SolidarityWaveBDS #IsraelNoEsReferent

Més informació campanya http://proucomplicitat.cat/

http://proucomplicitat.cat/
https://www.facebook.com/hashtag/israelnoesreferent
https://www.facebook.com/hashtag/solidaritywavebds


Comunicat  de  les  detingudes  de  l’última fase  de  l’Operació
Pandora que actualment es troben al carrer
Publicat a 5 nov 2015 per secretaria caladona.

Des  de  Ca  la  Dona  ens  volem fer  ressò  del  comunicat  de  les  detingudes  de  l’última  fase  de
l’Operació Pandora:

El  passat  dimecres  dia  28  som  detingudes  nou  persones  en  el  marc  d’una  nova  operació
antiterrorista orquestrada per l’aparell d’informació del Cos de Mossos d’Esquadra, en connivència
amb el jutjat numero de 3 de l’Audiència Nacional espanyola. Després del registre-saqueig dels
nostres domicilis, així com de l’Ateneu Llibertari de Sants, som portades a diferents comissaries de
la perifèria de Barcelona, sent l’endemà lliurades a la Guàrdia Civil per al nostre trasllat a Madrid.
El divendres al migdia som portats davant el jutge Juan Pablo Gonzalez , que decreta la posada en
llibertat amb càrrecs per a dos de nosaltres, l’entrada a presó eludible amb fiança per a sis, i la presó
incondicional per al company que actualment es troba empresonat a Soto del Real.

El conjunt de detingudes que actualment ens trobem al carrer volem fer públiques una sèrie de
reflexions i posicionaments polítics:

L’acusació genèrica per les nou és de “Pertinença a organització criminal amb finalitats terroristes”.
En concret ens imputen formar part de l’entramat “GAC-FAI-FRI”, que com és sabut es tracta d’un
concepte  artificialment  construït  pels  cossos  policials,  un  conjunt  de  sigles  en  el  qual
intencionadament i de forma ben calculada barregen espais de coordinació entre col·lectius (GAC)
amb  la  ’signatura’ que  a  nivell  internacional  alguns  grups  utilitzen  per  reivindicar  accions  de
sabotatge (FAI-FRI).

La  construcció  d’aquesta  organització-marc  aporta  a  la  policia  tots  els  recursos  repressius  que
proporciona el dispositiu antiterrorista: tribunals d’excepció, major inseguretat jurídica, penes molt
més dures per a les companyes a les quals es condemni per haver realitzat determinades accions,
detencions  incomunicades,  règims  penitenciaris  especials,  relacions  personals
d’amistat/companyonia  conceptuades  com  a  delictives,  amplificació  mediàtica,  estigmatització
social, etc. N’hi ha prou amb constatar que durant tot el procés de detenció -des del moment en què
vam veure les nostres cases envaïdes i saquejades fins que vam ser portades davant el jutge- ni tant
sols hem sabut de què se’ns acusava.

Amb la invenció de les sigles GAC-FAI-FRI les forces policials han dissenyat una xarxa amb la
qual potencialment poden pescar tot el que es mogui dins de l’àmbit anarquista i anti-autoritari. En
el context d’aquesta nova organització-marc, assistir a jornades de debat, participar en assemblees,
visitar  a  companyes preses  o simplement  tenir  contacte  personal  amb una persona considerada
membre de l’organització són indicis suficients com per ser inclosa en la seva llista negra. És aquest
caràcter difús i extensiu el que dóna veritable força a l’estratègia antiterrorista: després de cada
onada repressiva, aquelles que se solidaritzin amb les detingudes seran també susceptibles de ser
considerades part  de l’organització i  per tant detingudes,  i  així  successivament.  El  concepte de
l’organització terrorista està pensat per ser ampliat indefinidament, potser amb la perspectiva que
arribi un moment en el qual l’entorn considerat com a perillós quedi finalment aïllat i asfixiat per la
dinàmica repressiva, o que la incapacitat d’aquest entorn per seguir actuant políticament estigui tan
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minvada que no valgui la pena seguir copejant-ho. El fet que aquesta nova operació contradigui les
pròpies declaracions dels Mossos (que afirmaven que la secció barcelonina de GAC-FAI-FRI ja
estava desarticulada) no ens sorprèn, ja que l’organització terrorista és construïda,  modificada i
ampliada  per  la  pròpia  acció  policial,  i  no  a  l’inrevés.  La  “lluita  contra  el  terrorisme” crea  el
terrorisme, de la mateixa manera que la llei crea el delicte.

L’intent  de  fixar  l’existència  d’una  organització  anarquista  terrorista  suposa  per  tant  un  salt
qualitatiu en l’estratègia repressiva contra les lluites, un salt que no hauria de passar desapercebut
per ningú i que exigeix una profunda reflexió en el si dels moviments.

Assenyalem a la Conselleria d’Interior de la Generalitat i específicament a la Comissaria General
d’Informació del CME com a responsables directes d’aquesta última agressió repressiva. Els intents
de tirar pilotes fora al·legant que els Mossos es limiten a seguir ordres de Madrid són tant sols una
temptativa covarda i mesquina d’eludir la pròpia responsabilitat i encobrir la seva implicació en els
fets, havent impulsat i dissenyat fins a l’últim detall l’operació aprovada per l’Audiència Nacional.

En  aquest  sentit,  veure  com la  Generalitat  de  Catalunya  entrega  joves  catalanes  als  tribunals,
presons  i  cossos  repressius  directament  continuadors  del  franquisme espanyol,  ens  ofereix  una
imatge molt clara de quins són les bases reals de l’anomenat “procés sobiranista”, evidenciant la
perversitat de la retòrica llibertadora que ho envolta. La veritat és que fa temps que el Govern ha
identificat a l’àmbit anarquista i anti-autoritari català com un enemic a batre, i el procés Pandora no
té altre objectiu que apropar-se a aquesta meta. Es copeja a l’anarquisme no per les seves idees en
l’abstracte, si no pel que ha estat, és i pot ser en la pràctica: una minoria de revolucionàries que no
dubta a  desafiar  al  sistema i  els  seus  fonaments  opressius i  corruptes,  que anima a els  qui els
envolten a rebel·lar-se, i  que es resisteix a deixar-se seduir pels canals d’integració política que
ofereix la democràcia liberal capitalista.

Durant el darrer de cicle de lluites, alimentat per la crisi de financiarització global i les polítiques
d’austeritat que han carregat tot el pes de l’ajust sobre les esquenes de les explotades, s’ha obert a
Catalunya un terreny de contestació en el qual el paper dels revolucionàries ha resultat especialment
molest  per  al  projecte  neoliberal  de  la  Generalitat.  Amb  tots  els  nostres  límits,  errors  i
contradiccions,  durant  aquests  últims  anys  hem batallat  per  frenar  els  atacs  dirigits  contra  les
condicions de vida (en matèria de treball, habitatge, sanitat, etc.) de totes; hem difós una anàlisi
estructural de la crisi, que demostra que el problema no és un o un altre aspecte del sistema, sinó el
sistema en si;  hem creat espais i  xarxes  per a la resolució dels nostres  problemes i  necessitats
mitjançant la solidaritat i el suport mutu, estructures autònomes respecte de les institucions i les
seves dinàmiques paternalistes i caritatives; hem, al costat d’uns altres milers de persones, enfortit
les  vagues que han encès  la ciutat  en defensa dels  nostres  interessos com a treballadores;  hem
aixecat  barricades  front  la  destrucció  dels  centres  socials  dels  barris;  hem  sortit  al  carrer  per
repudiar el feminicidi, per visibilitzar l’explotació de les dones en l’àmbit de la reproducció i el
treball de cures, per desobeir les lleis anti-avortament que pretenen controlar els nostres cossos i les
nostres vides; hem denunciat i trencat el silenci entorn de la violència i els assassinats policials,
entorn de la persecució racista, la maquinària de deportació, els CIE, les presons i, per descomptat,
no hem deixat  d’assenyalar  i  atacar  als  responsables  últims de la  nostra  misèria,  els  Estats,  la
patronal i les elits financeres locals i internacionals.

Tot això és el que som, tot això és el que pretenen destruir. L’objectiu polític d’aquestes onades



repressives no és un altre que el de difondre la por i el descoratjament per obtenir uns moviments
socials domesticats, poc inclinats a desobeir i trencar amb les regles del joc que el Poder imposa per
a  auto-perpetuar-se.  D’aquila  seva  repressió  contra  anarquistes,  comunistes,  independentistes,
vaguistes del 29m, encausades de Can Vies, encausades per l’acció Aturem el Parlament,etc. El
sistema no pretén sentenciar la nostra culpabilitat, sinó demostrar la seva innocència: vol absoldre’s
per la via de des-legitimar, aïllar i neutralitzar a tot aquell que li acusi i li planti cara.

La resposta solidària a les nostres detencions ens mostra que els nostres enemics encara estan lluny
d’aconseguir els seus objectius. Volem agrair i saludar totes i cadascuna de les mostres de solidaritat
expressades  aquests  dies.  Les  manifestacions,  les  concentracions,  les  accions,  els  gestos  de
complicitat i afecte, les aportacions econòmiques, … l’enorme suport rebut té un valor incalculable
per a nosaltres, un valor que compensa amb escreix la mala experiència, que l’empetiteix fins a
ridiculitzar-la. No creiem en les seves lleis, ni en les garanties que aquesta ens ofereix: la nostra
única defensa, la nostra única garantia, és la resposta solidària al carrer. La massiva demostració de
suport que ens heu brindat, i que anteriorment vam brindar a les nostres germanes detingudes en les
altres operacions, evidencia el fracàs de l’estratègia antiterrorista a aïllar-nos mitjançant l’extensió
de la por.

Ara estem al carrer, però només a mitges. Una part de nosaltres, en Quique, segueix empresonat a la
presó de Soto del Real. És per això que la solidaritat no solament no ha d’aturar-se, sinó que ha de
multiplicar-se. Fem una crida a intensificar la lluita al carrer per a la seva excarceració, a que totes i
cadascuna de les  companyes li  escriguem almenys una carta,  i  a  secundar  amb força  totes  les
convocatòries que es llancin en el seu suport,  així com estar molt atentes a qualsevol petició o
informació que surti dels col·lectius dels quals forma part: Acció Llibertària de Sants i el Sindicat
d’Oficis Varis de la CNT-AIT de Barcelona. En cap cas el deixarem sol, ni a ell, ni a la Mónica, ni
al  Francisco, ni  a la resta de companyes empresonades. Ni detencions, ni processos, ni presons
podran trencar els nostres llaços de solidaritat o el nostre compromís polític. Per a nosaltres, les
brutes cel·les on hem estat aquests dies sempre seran llocs més dignes que els luxosos despatxos des
dels quals gestionen la misèria de totes.

NI UN PAS ENRERE!

LA LLUITA ÉS L’ÚNIC CAMÍ!

Detingudes de l’última fase de l’Operació Pandora que actualment es troben al carrer

Mira també:

https://directa.cat/actualitat/jutge-decreta-una-preso-preventiva-dues-llibertats-sis-fiances-
detingudes-nova-fase-del
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Comunicat  del  Moviment  Feminista  7N  davant  els  nous
feminicidis
Publicat a 9 nov 2015 per secretaria caladona.

Hores després que el 7 de novembre casi mig milió de dones i homes de tot el territori de l’Estat ens
manifestéssim contra les violències masclistes, des d’Atocha fins la Plaza de España a Madrid, una 
dona de 28 anys ha estat assassinada a Baena (Còrdova) i a Llíria (València) un agressor amb una 
ordre d’allunyament ha disparat a frec de roba a la seva exparella, que passejava amb un fill de 
quatre anys i a la seva ex sogra. Avui, una altra dona ha estat assassinada a cops per la seva parella a
Gijón. aquestes quatre noves víctimes mortals evidencien la necessitat de redoblar els esforços de 
tota la societat i dels poders públics per aturar aquesta sangría.

El Ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha negat, des d’un acte del seu partit, que hi hagi 
hagut retallades en la lluita contra la discriminació i la violència de gènere. Li responem que el 2015
la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género i el Instituto de la Mujer tenen 
respectivament un 16 i un 45% menys de pressupost que el 2009.

COMUNICAT DE PREMSA MOVIMENT FEMINISTA 7N

Cents de mils de persones es varen trobar el 7 de novembre a Madrid per a protestar per les 
violències masclistes i exigir que aquestes siguin considerades qüestió d’estat. Organitzacions 
feministes de tots els territoris d’Espanya aconseguiren que la trobada s’hagi convertit en un 
moment històric de reivindicació del moviment feminista. La majoria de la societat civil va donar el
seu suport a les reivindicacions i a la mobilització convocada pel feminisme i en donem les gràcies.

El 7N no serà una fita més per a les nostres reivindicacions, ha estat el primer pas d’una campanya 
d’accions dirigides a l’eradicació de la violència vers les dones i les nenes i també la promoció de 
les polítiques d’igualtat entre dones i homes. Des del moviment feminista denunciem:

La política de retalllades no només és denunciada per nosaltres, les feministes, les dades que aporta 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la publicació anual dels 
Presupuestos Generales del Estado, assenyalen una retallada sistemàtica en les partides 
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pressupostàries dedicades a la lluita contra la violència de gènere del 22% entre els anys 2011 y 
2015.

Les retallades pressupostàries estan posant en risc la vida i la salut de mils de dones, víctimes de 
violència masclista i també dels seus fills i filles, tal i com confirmen les recomanacions, 
observacions i preocupacions emeses per les persones expertes de Nacions Unides l’any 2015. Als 
informes elaborats pel “Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en
la legislación y en la práctica”, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas i pel Comité
de la CEDAW a través de les “Observaciones Finales” a l’Estat espanyol, ambdòs organismes es 
mostren contundents en aquesta matèria, com fins ara mai abans, Nacions Unides no s’havia 
pronunciat.

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?
symbolno=CEDAW/C/ESP/CO/7-8%20&Lang=Sp  http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?
m=188

En ambdòs casos, insten urgentment al Gobierno de España que prengui mesures amb la màxima 
diligència possible per tal d’evitar que la crisi econòmica serveixi d’excusa en les retallades dels 
serveis d’atenció a les víctimes, i també enfront de la manca de polítiques públiques dirigides a la 
lluita contra la violència vers les dones.

El Conveni d’Istambul segueix sense ser implementat malgrat que fa un any que va entrar.en vigor. 
El Conveni estableix l’obligació per part de l’estat de reformes legislatives profundes per tal que 
siguin incloses totes les violències de gènere: la violència sexual, la trata de dones amb finalitat 
d’explotació sexual, l’assetjament sexual laboral o la mutilació genital femenina, entre d’altres.

Denunciem la violació sistemàtica del nostre dret fonamental a la vida i a la dignitat humana recollit
a la constitució.

Des del moviment feminista exigim:

Que la lluita contra el terrorisme masclista sigui una qüestió d’estat.

Que es desenvolupi i s’implementi el Conveni d’Istambul i el compliment de les recomanacions de 
la CEDAW, i es reformi la llei 1/2004 per tal que estiguin recollides totes les formes de violència 
contra les dones.

Que tota la societat i les seves organitzacions i institucions es comprometin en aquesta lluita.

Que la lluita i els recursos incloguin tant la violència que exerceix la parella o ex-parella com les 
agressions sexuals, l’assetjament sexual en l’àmbit laboral, la trata amb finalitat d’explotació 
sexual/laboral de dones i nenes i totes les instàncies masclistes.

Que totes les instàncies de govern es comprometin realment en la prevenció i eradicació de les 
violències masclistes, i també en l’assistència i reparació de totes les dones en situació de violència, 
independentment de la situació administrativa en què es trobin les dones.

Que l’accent es posi en la protecció de les afectades, facilitant diferents sortides que impliquin una 
veritable recuperació vital, econòmica i social d’elles i dels seus fills i filles.

Que la prevenció sigui una política prioritària, que inclogui un sistema coeducatiu en tots els cicles, 
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la formació específica per a tot el personal professional que intervé en els processos, els mitjans de 
comunicació, la producció cultural i societat civil en la lluita contra les violències masclistes

Que els mitjans de comunciació es comprometin a fer un tractament adequat de les diferents 
violències masclistes, visibilitzant-les tot evitant el sensacionalisme morbòs en els seu tractament i 
emprant un llenguatge i unes imatges no sexistes.

L’eliminació de la custòdia compartida imposada i el règim de visites a les criatures dels 
maltractadors condemnats. La retirada i la no cessió de la pàtria potestat als maltractadors.

Més informació i entrevistes

comunicacion7noviembre@gmail.com

NOVEMBRE VACA torna amb 4 propostes artístiques
Publicat a 13 nov 2015 per secretaria caladona.

Ja s’hi sumen 160 propostes en aquests 16 anys de reivindicació 
femenina

La Mostra de Creadores Escèniques NOVEMBRE VACA, que organitza l’Associació de 
Creadores Escèniques PROJECTE VACA, arriba aquest any a la seva edició número 16, fent 
d’aparador de les propostes creatives i artístiques fetes per dones. En el decurs d’aquests anys, 
NOVEMBRE VACA ha acollit més de cent-seixanta propostes, posicionant-se així com a referent 
en la reivindicació de la producció teatral femenina.

Projecte VACA és una associació de creadores escèniques constituïda l’any 1998 amb voluntat de 
potenciar la incidència de les dones creadores en tots els nivells del sector professional, duent a 
terme una tasca permanent d’investigació, experimentació i producció en l’àmbit de la creació 
escènica. L’objectiu del projecte passa per estimular l’estudi i promoció de treballs fets per dones en
el teatre, acollint les iniciatives creatives plantejades per les dones vinculades a Projecte VACA i 
apostant pel treball col·lectiu.

Les principals línies d’actuació en les quals l’associació inverteix els seus esforços són la formació 
de les sòcies, proposant espais d’investigació i col·laborant amb intercanvis de propostes de 
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naturalesa similar. D’altra banda, es posa especial atenció en aquells projectes amb un alt 
component social que volen apropar les dones en risc d’exclusió o que promouen la presència de 
dones en el procés de creació teatral. Finalment, es centra la feina en la difusió de la producció 
pròpia de les membres del col·lectiu impulsant iniciatives d’exhibició i participació com taules 
rodones, tallers, seminaris i espectacles.

Les proposes d’aquest any:

- 10 de novembre | CONFERÈNCIA RESPOSTA A CARTES IMPERTINENTS, EL TEATRE 
DE MARIA AURÈLIA CAPMANY. A les 19 h. Teatre La Bòbila de l’Hospitalet.

- 20 i 21 de novembre | TRANSFORMER VACA 2015: EL CAMÍ DEL COLIBRÍ. A les 19:30 h
(el dia 21 també a les 17 h.) Sala d’Actes del Centre Cívic Barceloneta.

- 24 i 25 de novembre | RESPOSTA A CARTES IMPERTINENTS. A les 20:30 h. Centre 
Cultural La Farinera.

- 27 de novembre | VAKABARET. A les 20:30 h. Espai Boca Nord.

Descarrega’t el programa aquí

Si vols consultar el dossier de premsa, ho pots fer aquí

Participa a les Jornades Feministes 2016!
Publicat a 13 nov 2015 per secretaria caladona.

Vols Participar a les Jornades Feministes 2016?

Fes-nos una proposta del 15 de gener al 15 de febrer!

Dones, lesbianes i trans, grups i col·lectius feministes serem totes benvingudes!

Les Jornades 2016 “Radical-ment feministes” seran un espai de trobada per posar de manifest i 
en diàleg els diversos feminismes. Volem crear un espai polític de confiança i creativitat. Compartir 
propostes, inquietuds, preguntes i somnis per aconseguir una vida lliure i sostenible en un món 
sense violències patriarcals.

Volem participar, com ho hem de fer?

Del 15 de gener al 15 de febrer estarà obert el formulari online al blog de les Jornades Feministes 
2016 per tal que els grups facin arribar les seves propostes. L’únic que heu de preparar d’aquí al 15 
de gener  és una descripció breu de la vostra proposta i parlar amb altres grups en cas que vulgueu 
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presentar una proposta conjunta. D’aquesta manera quan s’obri el procés ho tindreu tot a punt!

En aquest enllaç trobareu més informació

Si tens dubtes o vols més informació contacta’ns!

jornadesfeministes2016@pangea.org

http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/

@feministes2016 / facebook: Jornades Feministes 2016

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
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
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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.

Descarrega el text en pdf

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.
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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
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
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http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/2015/03/10/retirem-lexercit-del-salo-de-lensenyament-2015/
http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/2015/03/10/retirem-lexercit-del-salo-de-lensenyament-2015/
http://www.antimili-youth.net/articles/2015/11/week-action-against-militarisation-youth-events-happening-week#.Vkn4CEpP-yY.twitter
http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/participen/
http://www.forumsocialcatala.cat/
http://www.forumsocialcatala.cat/


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/

Inscripcions obertes per posar parada a la Fira d’Hivern de
Ca la Dona
Publicat a 20 nov 2015 per web.

Vine i participa al mercat d’hivern de Ca La Dona 
DISSABTE 12 DE DESEMBRE 2015 Horari: 10h30 a 19h30

Com funciona? Les parades s’assignaran per ordre d’inscripció fins a completar l’aforament 
disponible. Per apuntar-te: http://goo.gl/forms/5Z9D3xWias Cadascuna de les paradistes 
disposarà d’una taula i cadira. Per tant, no cal que en portis de casa. Per participar cal una aportació 
de 10 euros per contribuir a les despeses de Ca La Dona.

T’enviarem un correu el dia 30 de novembre 2015, confirmant que tens lloc i com formalitzar la 
inscripció. El 4 desembre a les 15 hores les inscripcions de les paradetes no formalitzades es 
consideraran cancel·lades i per tant alliberades per altres paradistes.

No vols posar parada però vols participar???? 

Entre les parades, hi haurà una de 2a mà amb objectes donats per sòcies i amigues que els cedeixen 
pel sosteniment del projecte de Ca la Dona. Si tens coses a casa que ja no utlitzes i vols que tinguin 
més vidilla? Porta-les!!!(en bon estat si-us-plau).

Roba de tota mena, artesania, complements, joies, art, utensilis de cuina, joguines, antiguitats, discs,
etc. per reutilitzar, reciclar, compartir, intercanviar…consumir d’una altra manera, més sostenible i 
responsable, coneixent com ens ho fem per sortir de la crisi, projectes individuals o col·lectius. 

Enguany tindrem la col·laboració d’un projecte de memòria històrica…seguirem informant.

Ca la Dona

C/rIPOLL 25 bARCELONA

Guanyadora de la Mostra i vídeos del FEM ART 2015
Publicat a 20 nov 2015 per secretaria caladona.

http://www.caladona.org/2015/11/guanyadora-de-la-mostra-fem-art-2015-i-video-de-la-inauguracio/
http://www.caladona.org/2015/11/inscripcions-obertes-per-posar-parada-a-la-fira-dhivern-de-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/2015/11/inscripcions-obertes-per-posar-parada-a-la-fira-dhivern-de-ca-la-dona/
http://goo.gl/forms/5Z9D3xWias
http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/2015/11/14/no-volem-a-lexercit-en-espais-educatius-ni-a-catalunya-ni-enlloc/
http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/2015/11/14/no-volem-a-lexercit-en-espais-educatius-ni-a-catalunya-ni-enlloc/


Ja tenim guanyadora de la 21ª edició de la Mostra d’art de dones FEM ART 2015,

Amédée Houx Lieu 
http://www.somethingsaboutamedee.com/
amb la seva transgresora i deliciosa obra 

Uterus Vesalius

“El
pensador y científico griego Galeno estableció la teoría de que el aparato reproductor femenino, es

en realidad, una versión imperfecta del masculino. Una especie de pene inacabado que no ha
logrado exteriorizarse. Las hipótesis de Galeno serán divulgadas en el ámbito médico occidental a

lo largo de los siglos, y a partir de Andreas Vesalius (1543) podremos ver los úteros femeninos
representados “científicamente” de esta peculiar forma, llegando a encontrar este tipo de

ilustraciones hasta bien entrado el siglo XVII. Paradógicamente Andreas se basó en la disección de
un cuerpo real a la hora de realizar su estudio, pero los prejuicios de la época pesaron más que la

propia realidad. Éste caso, que evidencia una pequeña parte de las ficciones que han estado
presentes a lo largo de la historia científica patriarcal occidental, nos invita a reflexionar sobre el

peso que pueden llegar a tener los convencionalismos en nuestra interpretación del mundo.”

Título: Uterus Vesalius 

Año: 2015 

Técnica: Serigrafía sobre ropa interior femenina. 

Medidas: Cada pieza 29cm x 32cm aprox. 

http://www.somethingsaboutamedee.com/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/11/002.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/11/0011.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/11/003.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/11/004.jpg


Felicitats artistassa!!

25N: Fotos, vídeo, articles
Publicat a 27 nov 2015 per web.

Algunes fotos Manifestació 25N a Barcelona. Anirem afegint més, aquí l’àlbum

http://www.caladona.org/2015/11/25n-fotos-video-articles/
https://www.flickr.com/photos/caladona_fotos/sets/72157659352576273/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/11/IMG_20151124_202227.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/11/IMG_20151112_200407.jpg


Anar a l’àlbum 
https://www.flickr.com/photos/caladona_fotos/sets/72157659352576273/

Vídeo Programa Els Matins de TV3 amb motiu del Dia 
internacional contra la Violència Masclista i una vegada més ens preguntem com es pot combatre 
aquesta xacra. I per fer-ho sentim les víctimes i conversem amb Beatriu Masià, presidenta Tamaia, 

https://www.flickr.com/photos/caladona_fotos/sets/72157659352576273/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/11/IMG_20151124_212537.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/11/IMG_20151124_213152.jpg
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/denuncia-si-et-quedes-et-pot-costar-la-vida-hi-ha-sortida/video/5567109/


Viure sense Violència i terapeuta especialitzada en atenció a les dones víctimes de violència, i 
Bernat Escudero, portaveu de l’associació Homes Igualitaris. Anar al vídeo: http://bit.ly/21jacDg

Article de Laura Aragó/Karma Peiró a Nació Digital «Ens maten perquè som dones»

En els últims set anys, 79 dones han estat assassinades i 84.900 ateses a causa de la violència 
masclista a Catalunya.El 66% de les ordres de protecció que es demanen a Catalunya són 
denegades.Una de cada tres dones al món, serà agredida al llarg de la seva vida.“Ell va dir que 
aconseguiria una pistola i, si no, òxid; que jo sempre seria seva i de ningú més. Que sabria 
convèncer al jutge per no passar a la presó molt de temps”. Felisa, exvíctima de violència masclista 
i mentora de Tamaia.

Anar a l’article: http://www.naciodigital.cat/noticia/98407/maten/perque/som/dones

Fotos Roda de premsa 25n Barcelona. Foto @Sabrinasanchez9 tuiter

Manifest Crida global de les Dones per la Justícia Climàtica
Publicat a 27 nov 2015 per web.

Ens mobilitzarem el 29/11 mani pel clima a moltes ciutats del món, a 
Barcelona 11:30h Av. de la Catedral

SOM NENES I DONES DE TOTES LES EDATS, DE DIFERENTS ORÍGENS, DE TOTES 
LES REGIONS DEL MÓN;

Estem profundament preocupades per la manca de justícia i d’accions eficaces per prevenir el canvi 
climàtic per part dels líders mundials;

http://www.caladona.org/2015/11/manifest-crida-global-de-les-dones-per-la-justicia-climatica/
http://www.caladona.org/2015/11/2911-marxa-mundial-pel-clima/
http://www.caladona.org/2015/11/2911-marxa-mundial-pel-clima/
https://twitter.com/Sabrinasanchez9
http://www.naciodigital.cat/noticia/98407/maten/perque/som/dones
http://bit.ly/21jacDg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/11/rodapremsa2.jpg


Estem preocupades per la creixent quantitat de grans catàstrofes causades per tempestes que maten 
persones, eradiquen espècies i destrueixen ecosistemes i mitjans de vida;

Estem preocupades per l’augment del nivell del mar i la desaparició de la superfície terrestre, a més 
de les greus pèrdues humanes i ambientals causades per inundacions, desertificació, acidificació de 
l’oceà, salinització de l’aigua, collites deficients, contaminació atmosfèrica, vessaments de petroli, 
contaminació per plàstic i d’una altra naturalesa, fosa de glaceres, estius amb pics rècord de 
temperatura i hiverns gelats, ciclons i tsunamis fora de temporada;

Estem preocupades per totes les dones i per les comunitats i els ambients en què vivim, incloses 
aquelles de nosaltres que provenim de terres indígenes i societats oceàniques, llocs que han estat els
que menys han contribuït al canvi climàtic, però que han resultat els primers afectats i amb més 
intensitat;

Ens oposem a permetre que les corporacions controlin el nostre planeta, vulnerIn els nostres drets o 
dictin sancions en un món que prioritza el creixement i l’avarícia per sobre dels drets humans, el 
treball digne i igualitari, els ecosistemes saludables i la distribució justa de la riquesa;

Estem preocupades perquè els governs del món prenen mesures molt lentament, amb molt poc 
esforç i sense l’ambició, el compromís o el finançament necessaris per aturar i revertir la crisi 
climàtica mundial;

Estem atònites, disgustades i indignades perquè el nostre futur i el futur dels nostres fills i filles i 
descendència, així com el de tots els éssers vivents i els ecosistemes, han estat abandonats pel curt 
termini, l’egoisme i la manca de visió, de lideratge i de voluntat política.

Ens oposem a permetre que les corporacions controlin el nostre planeta, vulneren els nostres drets o 
dictin sancions en un món que prioritza el creixement i l’avarícia per sobre dels drets humans, el 
treball digne i igualitari, els ecosistemes saludables i la distribució justa de la riquesa. Finalment, és 
crític el fet que, com a dones i nenes, no només afrontem el perill de greus impactes, sinó que també
som claus per a la implementació de solucions reals que tinguin resultats reals.

Les dones hem de ser sòcies en parts iguals en la lluita contra el caos del canvi climàtic a nivell 
mundial!

Les dones del món hem de dir prou. És hora de prendre mesures urgents. Hem plantar-li cara 
al poder. Exigim un canvi.

Estem creant juntes un moviment massiu a favor de la justícia climàtica. Juntes ens comprometem a
l’acció. Fem una crida a totes les dones, nenes i a tots els nostres aliats a què es comprometin amb 
nosaltres i s’uneixin al nostre Crida Mundial de les Dones per la Justícia Climàtica ia la Campanya 
2015 de sis accions sobre sis temes en sis mesos amb la intenció de la Conferència de les Nacions 
Unides sobre el Canvi Climàtic, que tindrà lloc el proper mes de desembre a París.

Les dones i nenes expressarem les nostres preocupacions i presentarem les nostres demandes perquè
es prenguin mesures justes i significatives sobre el canvi climàtic en tots els nivells i esferes 
possibles: local, regional, nacional i mundial.

Prendrem mesures a tot arreu: a les nostres llars, barris, comunitats, horts, caladors, llocs sagrats i 
de culte, organitzacions comunitàries, llocs de treball i escoles.



Farem notòria la nostra presència en els nostres parlaments, ambaixades i edificis governamentals 
locals; en les principals seus dels responsables de la contaminació per carboni i de les empreses 
d’energia; a les urnes, en els mitjans de notícies, en les xarxes socials ia les portes de tots aquells 
que tenen el poder de canviar la trajectòria de la injustícia climàtica.

Parlarem, cantarem, cridarem, ens alçarem i prendrem seient. Formarem grups de pressió, farem 
vigílies, protestarem, realitzarem bloquejos i barricades. Actuarem en els pobles més petits ia les 
ciutats més grans, a les muntanyes més altes, en els oceans i en la Conferència de les Nacions 
Unides sobre el Canvi Climàtic a París, França.

DONES REPRESENTANTS DE TOTES LES REGIONS DEL MÓN, CRIDEM A EL 
SEGÜENT:

. Canviar el sistema i evitar el canvi climàtic.

. Evitar l’augment de 1,5 º en la temperatura mundial.

. Assegurar la igualtat de gènere i els drets humans en totes les mesures  contra el canvi 
climàtic.

. Mantenir el petroli i els combustibles fòssils a terra.

. Canviar a l’ús d’energia 100% segura i renovable.

. Implementar l’eficiència energètica i mesures de conservació a tot arreu i per part de tots i 
totes.

. Reduir en forma urgent i dràstica els patrons de producció i consum de    totes les persones, 
especialment aquelles que més han contribuït a aquest problema al món desenvolupat. 

. Comprometre els països desenvolupats a liderar la lluita contra la crisi climàtica ia brindar 
als països en desenvolupament els mitjans necessaris  per mitigar el canvi climàtic i adaptar-se
a aquest, amb un esperit de solidaritat i justícia.

No li donem l’esquena al nostre bell planeta. No ens rendim a la batalla per donar-li un futur 
a totes les espècies. Mai ens rendirem a la nostra campanya a favor de la justícia climàtica.

Crida global de les Dones per la Justícia Climàtica. Signa el manifest!

Ca la Dona ens hem adherit a la xarxa womenclimatejustice, traducció al català de Marta Carrera 
i Mercè O-V (per signar-lo cal anar a la web de les Women for Climate Justice,

El projecte del Futur Monument a la Presó de dones de les 
Corts rep la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona
Publicat a 27 nov 2015 per secretaria caladona.

Molt contentes per aquest reconeixement, Ca la Dona és una de les 17 entitats:

El premi reconeix el procés participatiu portat a terme pel Grup Promotor del projecte, en
el qual participa l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la

Universitat de Barcelona

http://www.caladona.org/2015/11/el-projecte-del-futur-monument-a-la-preso-de-dones-de-les-corts-rep-la-medalla-d%E2%80%99honor-de-la-ciutat-de-barcelona/
http://www.caladona.org/2015/11/el-projecte-del-futur-monument-a-la-preso-de-dones-de-les-corts-rep-la-medalla-d%E2%80%99honor-de-la-ciutat-de-barcelona/
http://womenclimatejustice.org/#join
http://womenclimatejustice.org/the-call-english-2/


Barcelona, 25 de novembre de 2015 – El Grup Promotor del projecte del Futur Monument a la 

Presó de dones de les Corts rebrà demà, 26 d enovembre, la Medalla d’Honor del 2015. El grup 

està format per 17 entitats, entre les quals l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació 

Solidaritat de la Universitat de Barcelona, i compta amb la col∙laboració de l’Associació Catalana 

d’Expresos Polítics i de la Fundació Cipriano Garcia. L’entrega de la Medalla d’Honor es farà a les 

18 h al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. 

Aprovat el passat 5 de maig pel Plenari del Consell Municipal de Barcelona, el premi al Grup 

Promotor representa el reconeixement d’un procés participatiu de més de tres anys obert a la 

ciutadania i al treball cooperatiu de les entitats locals i veïnals. Aquest procés té com a voluntat 

construir un monument dedicat a les dones i als seus fills i filles,  que patiren repressió en 

aquesta institució, amb la finalitat de retre un homenatge a aquestes persones llargament 

oblidade, així com a difondre la memoria d’aquest espai. 

L’any 2010, una placa commemorativa va ser instal∙lada en una cantonada del centre comercial 

que ocupa l’espai de l’antiga presó per recordar la seva existència. Amb la creació del Grup 

Promotor, l’any 2014 es van instal∙lar sis panels provisionals amb informació sobre l’espai en la 

cantonada dels carrers Joan Güell i Europa i una placa indicativa a la Av. Diagonal. 

Més informacions sobre el projecte:   blocs.  lescorts  .cc/  preso  dedones

Mostra del treball en procés del projecte “Bella”
Publicat a 10 des 2015 per secretaria caladona.

http://www.caladona.org/2015/12/mostra-del-treball-en-proces-del-projecte-bella/
http://blocs.lescorts.cc/presodedones
http://www.presodelescorts.org/
http://premsa.bcn.cat/2015/05/05/barcelona-aprova-les-medalles-dhonor-del-2015/
http://europeanmemories.net/
http://blocs.lescorts.cc/presodedones/qui-som-quienes-somos/
http://blocs.lescorts.cc/presodedones/qui-som-quienes-somos/
http://blocs.lescorts.cc/presodedones/qui-som-quienes-somos/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/11/retocat-Jornades-Internacionals-Les-Corts2.jpg


Ca la Dona ha estat un dels espais escollits per acollir el projecte Bella

Ciutat Vella (Títol de treball)

Bella és un projecte d’intervenció en el paisatge urbà que recorre els quatre barris de Ciutat Vella a 
Barcelona, i que es troba prop del seu final. Després d’haver visitat el Raval i el barri Gòtic, en els 
pròxims dies serà instal·lada al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera del Born.

Fins al moment la lluminària ha estat instal·lada en contextos que ens han permès conèixer diferents
perspectives i aproximacions al treball de planificació urbana que, centrades en els ciutadans i les 
persones, intenten construir les millors condicions per a una ciutat habitable i propera.

Proposta com una imatge poètica “sense títol” i sense autoria, Bella busca una relació pròpia amb 
l’espectador-‐ciutadà, que és qui ha, a la fi, de dotar-‐la de significat i decidir quina és la seva 
relació amb ella. El col·lectiu Lupercales és un grup de dissenyadors d’il·luminació que està portant 
a terme aquest projecte com una invitació a la reflexió sobre la construcció quotidiana de la ciutat.

Entenem que la naturalesa oberta, progressiva, del nostre projecte fa que tot intent d’explicar-‐ho 
suposi una minva, que es faci difícil acotar. Com la ciutat mateixa, és moltes coses. També es un 
joc: el proper emplaçament es un secret i els i les ciutadanes hauran de trobar-‐lo al barri de Sant 
Pere i Santa Caterina per poder desxifrar el seu missatge, o més bé per re-‐crear-‐ho, decidir-‐ho.

Des del 15 de desembre al 8 de gener al Centre Cívic Convent de Sant Agustí hem ocupat l’espai de
l’accés per la plaça Acadèmia per plantejar una exposició d’accés lliure. El que mostrarem són els 
nostres materials de treball i reflexió, producte de les vinculacions amb el territori, que són fruit i 
llavor d’aquest projecte.

Per celebrar la inauguració d’aquesta mostra, hem organitzat un concert de Nervi Trio, la banda de 
jazz responsable de la banda sonora dels materials audiovisuals que elaborem durant el projecte i 
que pretenen ajudar-‐nos a fer memòria d’aquest recorregut de descobriment.

El viatge no ha acabat

encara… Més informació: http://lupercales.org

http://lupercales.org/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/12/Flyer-Inauguracio%CC%81n-Convent-Mailing-1.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/12/Draft-CIUTAT-BELLA-LUPERCALES-2.pdf
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/12/Lupercales-Bella-8M-%C2%A9alvarovaldecantos-01.jpg


www.claudionervi.com

Fotos de la Marxa Mundial pel clima a Barcelona, 29/11
Publicat a 10 des 2015 per web.
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Solidaritat amb les Dones de Negre d’Israel!!!!
Publicat a 15 des 2015 per secretaria caladona.

La nostra amiga Tal Haran en envia aquesta carta de les dones de negre d’Israel.

FI DE L’OCUPACIÓ, DRET D’EXPRESSIÓ I RESPECTE A LES DEFENSORES DELS
DRETS HUMANS

Escolteu les veus de les dones per la PAU, LA JUSTICIA I  ELS DRETS DEL POBLE
PALESTI

http://www.caladona.org/2015/12/solidaritat-amb-les-dones-de-negre-disrael/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/12/IMG_20151128_132620_1.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/12/IMG_20151128_132635.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/12/IMG_20151128_133035.jpg
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PROU ASSETJAMENT A LES DONES DE NEGRE!!!!

donesxdones@gmail.com 

ASSETJAMENT CONTRA LA VIGÍLIA DE DONES DE NEGRE A ISRAEL.

Estimades amigues:

Si us plau prenguin un moment per llegir el que la meva amiga i col·lega Hadass va redactar
després  de  la  vigília  habitual  de  divendres  al  migdia  de  Dones  de  Negre  en  un  concorregut
encreuament al nord d’Israel. I si pot, faci circular el text perquè arribi a la gent decent que encara
s’aferra a records anteriors del que significa dur a terme una protesta silenciosa, una vigília aquí
cada setmana a la mateixa hora, al mateix lloc.  Gràcies! Tal Haran

“Comencem amb un episodi. Un episodi que ha tingut lloc avui, al principi de la tarda, a la cruïlla
de Gandia Shmuel. En una vigília habitual, de “Dones de Negre”, jo entre elles, entre la 1 i les 2 de
la tarda.

Tres homes molt joves des d’un cotxe ens criden enfilalls de improperis, cosa a la qual estem molt
acostumades.  Uns minuts més tard tornen des de la direcció oposada,  giren a l’esquerra cap al
centre comercial a la nostra esquena, cridant-nos de nou i desitjant-nos la mort. Un moment després
es presenten caminant en el lloc en què ens trobem, un amb una bandera israeliana, l’altre filmant.
El de la bandera es fica a la carretera i es posa a ballar davant de nosaltres, posant en perill la seva
vida pel trànsit, saltant i botant, onejant la seva bandera i cridant “el poble d’Israel viu!”, Alhora que
tracta d’aproximar-se fins nosaltres. Quan em retiro, avança encara més, gairebé em toca. Al nostre
voltant els cotxes estan aturats al semàfor. En el millor dels casos els conductors ignoren l’escena.
Més freqüentment toquen el clàxon, aplaudeixen, atien i criden que ens ho mereixem, fent gestos
obscens. Una senyora, fora del normal, obre la seva finestra i li diu al jove “però sense violència!”.
El seu amic filma l’escena i tots dos ens criden que som les culpables de tots els apunyalaments,
atropellaments  amb vehicles  i  assassinats  i  que per  què  no  ens  manifestem contra  ESO. I  ens
desitgen la mort …

Simplement m’enfonso. Estic al límit. Commocionada.  Un home s’acosta amb una càmera, els diu
que vol també filmar. Li fan una gran demostració i llavors ell els diu que ell és un periodista i que
els ha filmat amb la intenció de mostrar-ho a la policia i  informar l’opinió pública de què són
violents i perillosos. També crida a la policia. Desapareixen immediatament. Arriba la policia i fet i
fet ens renya. (Tenen un permís? Qui és la responsable? Si no presenten una queixa ¿què volen? Per
què són cíniques?).

Vaig néixer el 1966. Un any abans de la Guerra dels Sis Dies. Vaig créixer amb l’Ocupació. Fins
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que vaig acabar el meu servei militar no tenia cap inclinació política. El dia després de llicenciar-me
esclatar  la  Primera Intifada.  Vaig  començar  a  preguntar,  entendre,  pensar,  tenir  opinions  i  vaig
descobrir que era d’esquerres. Un salt en el temps.

Durant l’Operació Escut Defensiu em vaig unir a “Dones de Negre” a la cruïlla de Gandia Shmuel.
Com es va esmentar anteriorment, tots els divendres entre les 13 i les 14 hores. És un desplaçament
ja vell ja que és una vigília que té més de 25 anys. No som moltes ni joves. Ja he dit la meva edat, i
jo sóc una de les més joves.

No és fàcil ser-hi totes les setmanes Tampoc sembla servir de gaire. Així sembla. De debò?

Al llarg dels anys he experimentat tot tipus de moments desagradables. M’han llançat ous, una
pedra em va colpejar al cap, se’ns ha insultat sense parar … Aquesta és la rutina i l’usual; i nosaltres
mateixes ens preparem més o menys per aquestes coses. Responem als nostres agressors de diverses
maneres, però almenys em dic que la nostra presència setmanal, com la tasca de Sísif, és sobretot
pel  nostre  propi  bé.  Així  no  ens  oblidem de  l’Ocupació.  Perquè la  paraula  Ocupació  no  sigui
esborrada del vocabulari de l’espai públic. La gent solia preguntar Què Ocupació? ¿1948? ¿1967?

En aquests  moments la paraula ha estat  esborrada.  Els nens creixen sense saber que hi ha una
ocupació en curs. ¿I com anaven a saber-ho si no se’ls ensenya? Va passar quan jo era un nadó, i
com ja he dit, ja no sóc una joveneta. I de fet a mi tampoc me’l van ensenyar …

A cada escalada, en el moment, la situació es reflecteix en l’encreuament. Els insults es fan més
forts, explota la ira cap a nosaltres – com si nosaltres, per ser-hi en la vigília, fóssim la causa dels
atacs terroristes, de la violència. Com si no fóssim ciutadanes d’aquest estat. Com si els nostres fills
no estiguessin en el mateix sistema escolar que els envia a l’exèrcit. Les persones ens desitgen el
mal, que es faci mal a les nostres famílies. Llavors sabrem …! (Per desgràcia, algunes de les dones
que estaven amb mi han patit atacs terroristes, fins i tot han estat víctimes, i encara insisteixen a dir-
ho – prou!).

L’episodi d’avui m’ha impactat. Estava terriblement espantada. Tenia por que arribessin a perdre el
control. Un altre moment i m’haurien tocat. Ferit. I jo no vull això. No per mi, no per a ells. No per
a qualsevol que els esperi a casa, ni per als que m’esperen a mi a casa.

Em sento a la vora de l’abisme. Estic molt espantada, per mi mateixa i també per totes nosaltres.
Com podria aquest tipus de violència,  cap a una opinió i,  per descomptat,  cap a les dones, ser
acceptat amb tanta simpatia? (¿S’haurien ficat amb nosaltres d’aquesta manera si hagués estat un
home amb nosaltres a la vigília? Ho dubto. Després de tot, quan va arribar el periodista i es va
enfrontar a ells, simplement es van esfumar).

Encara que tinc por de tornar, crec que hauria de fer. Que aquesta veu nostra ha d’estar present. Fins
i  tot  si  no  és  popular  en  aquest  moment.  La  gent  ha  de  saber  que  encara  segueix  vigent
l’Ocupació. Que encara estem oprimint gairebé 2 milions de persones. I que aquesta opressió
exigeix preus terribles, a més de ser obertament immoral.

Ens corromp, ens fa violents contra la nostra voluntat. Posa en perill a nostres fills @ sia tots i totes
nosaltres en el pla quotidià de la seguretat personal, així com en el sentit més profund de quin tipus
de societat som. El que va passar avui (i segurament passa cada dia a les altres) ha revelat el rostre
d’una societat violenta que tracta a les dones, les opinions, a les minories i les persones més febles



amb una falta de respecte fonamental, amb menyspreu, de manera brutal, cruel i atroç.

Se m’acaben les paraules.

Hadass
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