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Nota informativa  
 
Estimades sòcies i amigues de la Xarxa Feminista: 
Volem compartir amb totes vosaltres la difícil situació en què ens trobem actualment a la Xarxa 
Feminista com a conseqüència de la crisi i les retallades. Com ja sabeu és un moment 
especialment complicat per a les associacions i grups de dones, que ja històricament ens hem 
caracteritzat pels malabarismes pressupostaris que hem hagut de fer.  
 
A l’any 2011, la Xarxa Feminista va tenir una reducció pressupostària del 50% en relació a les 
subvencions del 2010. Això va implicar una reducció de la jornada laboral de l’única persona 
remunerada que hi ha a la secretaria de la xarxa (de 30 hores setmanals a 20h) i la no 
publicació en paper del darrer número de la nostra col·lecció Teranyina. Tot i així, durant el 
2011, gràcies al treball voluntari i al suport de les dones del Grup Dinamitzador vam aconseguir 
desenvolupar el nostre projecte d’activitats. 
 
Aquest 2012, la situació ha empitjorat perquè hem tingut una nova reducció de les subvencions 
del 40% en relació a l’any 2011. És a dir, estem parlant de més d’un 70% de reducció en 
només dos anys i amb la previsió que al 2013 n’hi haurà més.  
Davant de tot això, hem hagut de reajustar-nos novament i reduir a només 10 hores la jornada 
laboral de la secretària i plantejar-nos la necessitat de més suport i treball voluntari i, sobretot, 
RE-pensar-nos “com continuem”.  
 
No us expliquem tot això per crear-vos ni angoixa ni pessimisme col·lectiu, sinó perquè creiem 
necessari compartir la situació amb totes vosaltres i perquè sapigueu que iniciem una etapa de 
mínims recursos econòmics però de màxima implicació i activisme.  
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El que tenim molt clar és que volem resistir i estar presents, volem continuar enfortint els 
vincles feministes, les xarxes feministes... aquest és el nostre sentir i la nostra raó d’existir.  
Desitgem comptar amb totes vosaltres en aquest camí, sentir-vos a prop i continuar enfortint 
els nostres vincles, més necessaris que mai.  
  
abraçades, 
Xarxa Feminista 
 
 
 

 
 
 
 

LLaa  XXaarrxxaa  FFeemmiinniissttaa  ffaa  1155  aannyyss   

 
 
Estimades sòcies, amigues, companyes... 
 
aquest any la Xarxa Feminista fa 15 anys i ho 
volem celebrar i compartir amb totes vosaltres.  
 
D’altra banda, fa temps que tenim moltes 
ganes de crear un espai de trobada i reflexió 
entorn alguna temàtica específica. Aprofitant 
que la darrera Escola Feminista d’Estiu va 
tractar sobre la crisi, hem pensat que seria 
bona idea aprofitar el treball que es va fer per 
preparar-la i els textos que la van acompanyar, per tal de donar-li ara continuïtat. Així doncs, us 
volem fer una doble proposta: que celebrem els nostres 15 anys plegades amb pastís i 
xocolata, i després que debatem i reflexionem sobre el text de la Cristina Carrasco “No es 
una crisis, es el sistema” , i el “Decàleg sobre la cura de les persones” de Dones i 
Treballs . Podeu trobar els dos textos als següents enllaços: 
  
http://numero1.conlaa.com/archivos/562  
http://www.caladona.org/2012/01/dones-i-treballs-de caleg-sobre-la-cura-persones/  
 
 
Ho farem el dissabte 6 d’octubre a Ca la Dona, d’11 a 14h. 
C/Ripoll, 25 
08002 Barcelona 
 
 
¡us esperem amb molta il·lusió i ganes de veure-us!!! 
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TTeerraannyyiinnaa  llooww  ccoosstt ......  

 
 

Com ja sabeu la Xarxa Feminista va tirar endavant l’edició digital 
del primer número de la Col·lecció Teranyina al 2009, que 
posteriorment vam editar en paper. Com a conseqüència de la 
crisi i de les retallades en les subvencions, l’any passat vam editar 
el número 2 només en edició digital. 
 
Podeu consultar-los a la nostra pàgina web: 
 
http://www.xarxafeminista.org/col%c2%b7leccio-teranyina 
 
 

Aquest any volem enllestir la recopilació d'escrits pel Teranyina 3, tot i que no el podrem fer en 
paper, però almenys intentarem fer l'edició digital. Com que per manca de pressupost no vam 
poder fer el Teranyina que recollia els escrits de l'Escola Feminista d’Estiu'2011, hem pensat 
que era bona idea aglutinar en un sol teranyina escrits de les dues darreres EFE's (2011 i 
2012).  
 
És per això que us volem animar, convidar, engrescar... a escriure les vostres reflexions, 
pensaments, idees... sobre qualsevol de les dues Escoles Feministes d’Estiu. Ho hauríeu de 
presentar abans del 30 de setembre (màxim 10 d’octubre) i les característiques són: màxim 
7 pàgines/interliniat senzill / arial 12 (amb la flexibilitat que pot ser més o menys llarg segons 
vulgueu/necessiteu, etc.).  
 
 
¡Si alguna té ganes d'escriure aquest és el moment,  esperem els vostres escrits!!!  
Els podeu enviar a: 
xarxafem@xarxafeminista.org 
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2288ss,,  DDiiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall   ppeerr   llaa  DDeessppeennaall ii ttzzaacciióó  ddee  ll ’’AAvvoorr ttaammeenntt   

 

28s, Dia Internacional per la Despenalització de 
l'Avortament 
 

DRET AL PROPI COS!!!! AVORTAMENT LLIURE I 
GRATUÏT!!! 

manifestació: 28 de setembre, 19:00 hores.  
Delegació de Govern 
c. Mallorca, 278 
Barcelona 

Recordem : 
 
Manifestació (28set) i els materials per a fer-ne difusió 
(els trobareu a: http://ca-es.facebook.com/pages/Dret-
al-propi-cos/344781018885896).  
 
Si tens twitter, utilitza #28s, #DretAlPropiCos, 
#JoDecideixo 
 

 

I afegim:  
 
20 setembre, al CSOA La Revoltosa, acte de la Coordinadora 28s: 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4685849023481&set=p.4685849023481&type=1&the
ater  
 
Dossier elaborat per FeminismosSol, didàctic i clar. Sobre el dret a l'avortament, sobre el FET 
que les dones decidim. Hi trobareu: evolució legislativa, marc general, la família nuclear i la 
maternitat, sexualitats, laïcitat, retallades socials i econòmiques i bibliografia. En castellà.  
 

El trobareu a: 
http://madrid.tomalaplaza.net/files/2012/09/Borrador_Dossier_Aborto_FeminismosSol.pdf  
 
 
--  
Campanya pel Dret a l'Avortament 
dretalpropicos@gmail.com 
telèfon 934127161 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

JJoorrnnaaddee

 

Podeu  veure el programa en el següent link:

http://www.presodelescorts.org/files/CartellPresoIn visible.pdf

Rebeu una salutació molt cordial
Rosa Sans Amenós 
Directora de la Fundació Cipriano García 

Barcelona, 17 de setembre de 2012

 

 
 

JJoorrnna

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimades amigues i amics: 
 
¡RESERVA JA EN LA TEVA AGENDA LA 
ENTRE DONES DE CALALA!!!  ¡

eess  PPrreessóó  ddee  DDoonneess  ddee  LLeess  CCoo

 
Benvolguts amics i amigues,

Us fem arribar aquesta informació per si és 
del vostre interès. S’estan organitzant unes 
jornades que ha organitzat el districte de Les 
Corts sobre la Presó de dones de Les Corts 
(1936-1955), sota el títol
INVISIBLE. Els actes tindran lloc entre 
20 de setembre i el 14 d'octubre
desenvoluparà una agenda d'activitats que 
inclouen una mostra de cinema documental, 
unes jornades de debat i una instal·lació 
artística ubicada al Centre Cívic Can Deu 
(plaça de la Concòrdia, 13) que es podrà 
visitar entre el 6 i el 22 d'octubre.

en el següent link: 

http://www.presodelescorts.org/files/CartellPresoIn visible.pdf  

Rebeu una salutació molt cordial 

Directora de la Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya 

Barcelona, 17 de setembre de 2012 

naaddeess  SSooll iiddààrr iieess  eennttrree  DDoonneess  

AGENDA LA DATA  PER A LA PROPERA JORNADA SOLIDÀ
ES DE CALALA!!!  ¡Dones i homes solidaris, esteu tots/e convidades 
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Benvolguts amics i amigues, 

Us fem arribar aquesta informació per si és 
del vostre interès. S’estan organitzant unes 
jornades que ha organitzat el districte de Les 
Corts sobre la Presó de dones de Les Corts 

1955), sota el títol  LA PRESÓ 
Els actes tindran lloc entre el 

20 de setembre i el 14 d'octubre  es 
desenvoluparà una agenda d'activitats que 
inclouen una mostra de cinema documental, 
unes jornades de debat i una instal·lació 
artística ubicada al Centre Cívic Can Deu 
(plaça de la Concòrdia, 13) que es podrà 

entre el 6 i el 22 d'octubre. 

    

A LA PROPERA JORNADA SOLIDÀRIA 
s, esteu tots/e convidades a participar! 
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QUAN: Dissabte 6 d’octubre, de 16:00 a 19:30h 
ON: en el Centre de Benestar Barcelona Well Woman C enter, en C/Casp, 80 1 er3ª 
 
Els diners recaptats es destinen a donar suport a grups de dones en Centreamèrica i l’Estat 
espanyol, que treballen dia a dia contra les violències de gènere, pels drets de les dones i la 
pau. Si vols conèixer més sobre CALALA visita la nostra pàgina web: www.calala.org  
 
En aquesta Jornada podrem gaudir d’un taller d’auto-defensa per a dones amb Viola Boelscher, 
cinturó negre en Taekwondo, on ens ensenyarà com defensar-nos fent servir eines que tenim a 
mà (claus de casa, ungles, talons, etc.). I durant tota la tarda oferirem sessions de Reflexologia, 
Mètode Grinberg i Quiropràctica perquè puguis relaxar-te i tenir cura del teu cos.  
 
Comptarem també amb sessions de Relaxació amb imans (parells biomagnètics), impartides 
per la psicòloga Claudia Ros per aconseguir una relaxació amb ajuda d’imans col·locats en 
punts estratègics d’acupuntura en el cos. Aconsegueix una relació profunda i agradable 
sensació d’equilibri.  
 
 
APORTACIÓ SOLIDÀRIA: 
1 sessió 10€   //   2 sessions 15€   //   3 session s 25€ 
  
¡Anima’t a participar i reserva ja la teva sessió c ontactant amb Calala! 
chari@calala.org   // 93 301 17 93 // www.calala.or g 

 

 
 

VViissii ttaa  aa  ll ’’eexxppoossiicc iióó  GGeenneeaallooggiieess  ffeemmiinniisstteess  eenn  ll ’’aarr tt   eessppaannyyooll ::   
11996600--22001100  

 
 
Benvolgudes sòcies i amigues viatgeres... pel pont del 
pilar volem marxar a Lleó… i fer una visita col·lectiva al 
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 
(MUSAC) a veure l’exposició: Genealogías feministas en el 
arte español: 1960-2010 
 
De moment hi ha poques dones apuntades i s’estan 
pensant diferents alternatives per fer-ho possible i 
viable.  

 

Ca la Dona participa en aquesta exposició amb tres 

cartells del nostre fons! 
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Informacions pràctiques: 
 
S’ha triat el pont del Pilar per a assegurar el màxim de possibilitats de tenir festa. Els 800km 

que ens separen de Lleó es poden fer de diverses maneres, és clar! 

 

• Avió Barcelona-Lleó o Avió Barcelona-Madrid-Lleó el més ràpid, evidentment! 

• Tren Barcelona-Lleó o Tren Ave Barcelona-Madrid-Lleó (amb canvi d’estació) (aprox. 7h 

sense comptar el canvi d’estació) 

• Combinar Tren Barcelona-Madrid amb Bus Alsa Madrid-Lleó: aprox. 8 hores 

 

Aquestes possibilitats tenen en comú que són una mica cares, entre 120 i 150 €. Ens hem 

decidit per l’opció més barata (autocar des de Barcelona) i la més llarga, 12 hores. Si s’omple 

l’autocar sortirà per 55€ per a les sòcies (i una mica més per a les que encara no en sou, de 

sòcies). Són dos xofers parant cada 4 hores: el viatge en bus seria la nit de l’11 al 12 d’octubre 

i la tornada el dia 14 de dia. O sigui dos dies sencers a Lleó. 

 

Ca la dona s’ofereix a gestionar l’autocar, a proposar un lloc per a dormir totes juntes (però no a 

gestionar-ho), a gestionar la visita a l’exposició i, si voleu, la visita de la Catedral. També a 

posar-nos en contacte amb algun grup de feministes de León. 

 

Abans del 7 de setembre hauríem de saber quantes volen anar en bus plegades, o simplement trobar-

nos allà i cadascuna ja s’ho gestiona segons les seves possibilitats. L’adreça per a pre-apuntar-vos o 

per a comentar la jugada és activitats@caladona.org 
 
Per a més informació:  
www.musac.es ohttp://genealogiasfeministas.net/ 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/06/29/actual idad/1340969826_224449.html  
http://www.musac.es/index.php?ref=145900 
http://genealogiasfeministas.net/ 
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JJoorrnnaaddeess  IInntteerrnnaacciioonnaallss   
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RReeccoorrddeeuu  

Benvolgudes, 
és la nostra intenció donar a conèixer les activitats que ens feu 
arribar dels diferents grups que esteu vinculats a la Xarxa 
Feminista. És una forma de mantenir el contacte, enfortir els 
nostres vincles i compartir sabers i experiències entre totes. Us 
fem arribar un recull d'activitats que creiem que poden ser del 
vostre interès. Us animem a enviar-nos les vostres activitats de 
forma sintètica. 

 
 

 

 

 
 
 

AAtteenncciióó  AAggeennddeess!!   

Del 20 de setembre al 14 d’octubre 
Jornades Presó de Dones Les Corts 

 
Divendres 28 de setembre, a les 19h  

Dia internacional despenalització avortament, C/Mallorca, 278 
 

Dissabte 6 d’octubre, d’11 a 14h   
15 anys Xarxa Feminista, a Ca la Dona C/Ripoll, 25 

 
Dissabte 6 d’octubre, de 16 a 19:30h 

Jornades Solidàries entre Dones, Centre Benestar Well Woman, C/Casp, 80 1er3ª 
 

Pont del Pilar 
Visita l’expo Genealogies Feministes en l’art espanyol 

 
26 i 27 d’octubre 

Jornades Internacionals “Per una vida vivible en un món limitat” 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Les activitats de la Xarxa Feminista reben el suport de: 
 

www.xarxafeminista.org 
 

xarxafem@xarxafeminista.org  


