
Dijous 09/10/2014
Trobada amb entitats feministes: 
“Activisme feminista i Dret” 

Hora: 18 h
Lloc: Ca la Dona. C/ Ripoll, 25, Barcelona.

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

Presentació a càrrec de Mercè Molina, responsable de 
la comissió de família de Dones Juristes.
Modera Marta Argudo, advocada sòcia de Dones Juristes.

Intervenen: 
• Mercè Otero Vidal, de Ca la Dona 
• Miriam Solá, editora del llibre Transfeminismos.   
 Epistemes, fricciones y flujos
• Beatriu Masià Masià, de Tamaia-Viure 
 Sense Violència 
• Betlem Cañizar Bel, activista feminista i consultora 
• Joana García Grenzner - Feministes Indignades -  
 15M - a confirmar

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

Preguem que confirmeu assistència abans del 2 d’octubre.

anys
DONES JURISTES 

PER LA DIGNITAT 

I ELS DRETS 

DE LES DONES.
Dissabte 11/10/2014 
Passejada per la ruta hitórica feminista

Hora: 11 h
Lloc: Sortida des de Ca la Dona. C/ Ripoll, 25, Barcelona.

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

En acabar el passeig farem un vermut a Ca la Dona

Preguem que confirmeu assistència abans del 2 
d’octubre. Places limitades.

Divendres 17/10/2014 
Jornada “A 10 anys de la LO 1/2004: 
avanços, retrocessos i reptes” 

Hora: 10 h
Lloc: Aula 1 del centre de Formació de l’ICAB. 
C/ Mallorca, 283, Barcelona. 

Aquesta jornada té per objectiu fer un balanç de la 
situació de la violència envers les dones a 10 anys de 
la llei estatal contra la violència de gènere, des de 
diverses mirades que han estat protagonistes durant 
aquesta primera etapa.

Programa:
Presentació i cloenda a càrrec de Celeste Arella, 
responsable de la comissió de violència de Dones 
Juristes.
Modera Montse Fernández Garrido, vicepresidenta de 
Dones Juristes.

BLOC 1
• Mercè Claramunt Bielsa, presidenta de Dones Juristes.
 Contextualització del debat en referència als mites  
 que segueixen existint sobre la denúncia de la   
 violència de gènere amb dades objectives provinents  
 del CGPJ. 

• Encarna Bodelón González, professora de Filosofia  
 del Dret i directora del Grup de Recerca Antígona, de  
 la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 Presentació de les conclusions del llibre “Violència de  
 gènere i les respostes dels sistemes penals”.

• Miren Ortubay Fuentes, professora de Dret Penal a la  
 Universitat del País Basc.
 Les contradenúncies: quan la resposta penal a la  
 violència sexista es torna contra les dones.



Pausa cafè (30 minuts) 

BLOC 2
• Lucía Ruano Rodríguez, magistrada del Consejo   
 General del Poder Judicial. 
 Aspectes sòcio-laborals de la LO 1/2004. Una visió  
 transversal. 

• María Jesús Cala Carrillo, professora Titular del   
 Departament de Psicologia Experimental de la   
 Universitat de Sevilla.
 Presentació de les conclusions de l’estudi sobre la  
 renúncia a continuar amb el procés judicial en els  
 casos de violència contra les dones.

• Miguel Lorente Acosta, metge i professor de   
 Medicina Legal a la Universitat de Granada. 
 Recorregut històric sobre com han anat canviant les  
 polítiques públiques entorn a la violència, en els   
 darrers 10 anys. 

Preguem que confirmeu assistència abans del 10 
d’octubre. Places limitades.

Divendres 24/10/2014 
Taula rodona “Gènere, Drets humans i dones 
a les institucions”

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

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

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

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

Hora: 21 h
Lloc: Restaurant Can Soteras. Pg. Sant Joan, 97-99, 
Barcelona.

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

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

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

La confirmació d’assistència a qualsevols de les 
activitats es pot realizar mitjançant correu electrònic a 
info@donesjuristes.cat o per telèfon, al 93 322 0617.

Divendres 24/10/2014 
Sopar 25è aniversari

• Francina Vila Valls, Regidoria de Dones i Drets Civils  
 del Ajuntament de Barcelona.
• María Ángeles Carmona Vergara, Presidenta del   
 Observatorio contra la Violencia Doméstica y de   
 Género del Consejo General del Poder Judicial 

Preguem que confirmeu assistència abans del 17 
d’octubre. 

 ”

 ”
 ”

“

 ”

És un grup de dones 
      amb molta empenta,
 molt competents          
 professionalment
     i molt solidaries

Lluitadores 
   de la igualtat ”

“

Una varietat de punts de vista,        
  recolzats entre ells per avançar  
   en la mateixa direcció

“  ”
“Un espai per compartir 

experiències i també 
consolidar moltes amistats

Confraternitat“

“       Una aposta intemporal 
         per la justícia 
               vers les dones

Un col·lectiu d’ajuda 
 a les dones més 
 enllà de la qüestió 
   merament jurídica ”

“

 ”“Aprenentatge

 ”
“Amigues, companyes, idees, solidaritat, 

amor i tot això pensant en les dones 
i el lloc que els pertany a la societat

“

 ”

Imprescindible 
   para mantener 
la sororidad 
      y la lucha

“

 ”

Un grup 
de dones Juristes 

amb voluntat 
d’ajudar-se i 
créixer en 

coneixements 
jurídics

“
 ”

Un respaldo, un apoyo, 
un denominador común 

y un consuelo

 ”

“Un espai feminista, 
de complicitat, d’amistat, 
de reflexió, de creixement. 

Si no existís s’hauria 
d’inventar

És la renovació de 
 la il·lusió per acabar 
 la meva carrera 
    de Dret i exercir com 
  a advocada en defensa, 
sobretot de la dona

“

 ”
“  „

És un espai de convivència personal 
i professional on destaca el respecte 
 i la visió multidisciplinària

 ”

“És un equip de dones 
professionals 

que lluiten pels drets de 
les dones 

i la plena igualtat, però 
al marge d’això, Dones 

Juristes és el futur i 
l’esperança de les 

dones i la lluita constant

“

 ”

Un espai per compartir   
    experiències i també       
 consolidar moltes amistats

 ”

“Per mi i per les meves 
companyes sou unes 

grans amigues 
i companyes 

de lluita pels drets de les 
dones. Visca la llibertat 

de totes les dones

“
“

És tot el meu                                    
       referent

 ”


