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Ja estem aquí, en un nou any, i a la Xarxa Feminista el
comencem amb forces i energies renovades per
continuar treballant, debatent i reflexionant sobre tot allò
que com a dones ens preocupa i ens afecta.
També estem molt il·lusionades per l’imminent trasllat a
Ripoll, 25, la nova seu definitiva de Ca la Dona, on
previsiblement ja estarem al març.
¡Us desitgem a totes un bon 2012!

Seminari Crisi
Coordinadora Feminista
La Federació Estatal d’Organitzacions Feministes té previst realitzar
un seminari sobre Dones i Crisi, que tindrà lloc el proper 14 i 15 d’abril
a Madrid.
De moment estan per confirmar alguns detalls, però volíem compartir
amb totes vosaltres el programa provisional del seminari i sobretot
animar-vos a participar a totes aquelles que us vingui de gust.

Programa provisional
Dissabte al matí: de 11 a 14h.
Taula rodona amb vàries ponents
En aquesta sessió es tractaria de fer una ponència marc, amb intervencions que recullin un
enfocament general del problema de la crisi i una anàlisi del context en el que es dóna, sempre
des d’una mirada feminista: anàlisi del context polític, social i econòmic. Les causes de perquè
està succeint això, les privatitzacions, la retallada dels drets, el qüestionament de la pròpia
categoria de drets, etc.
Dissabte tarda:
En aquesta sessió s‘ ha pensat, en principi, en fer tres grups per a treballar/debatre sobre varis
temes. La seva preparació es faria per part d’algunes dones de diferents col·lectius que
garantissin el debat.
Grups de discussió:
Grup 1: es treballaria el tema de les Violències en el context de la crisi, la precarietat, la
migració.
Grup 2: es treballaria el tema de la precarietat/treball, treballs de cura.
Grup 3: es treballaria retalls, precarietat de la vida, privatitzacions i drets socials.
Hauria alguns temes que serien transversals a cadascú dels grups.
Diumenge Matí:
Posada en comú del que s’hagi treballat el dissabte. Discussió i elaboració d’un manifest amb
la nostra posició sobre allò que s’hagi treballat i les conclusions que s’hagin tret.

Estem pendents de conèixer tots els detalls però de moment ens han dit que és una jornada de
treball reduïda i que per Catalunya disposem aproximadament d'unes 20 places. Cadascuna
haurà d'assumir les despeses del viatge (la Xarxa Feminista ens encarregarem d'organitzar el
trasllat) i la Cordi assumeix una nit a un alberg de Madrid.
Totes les dones que estigueu interessades, feu-nos-ho saber al mail Xarxa Feminista
xarxafem@xarxafeminista.org per poder anar fent preparatius.

Escola Feminista d’Estiu 2012

Com ja sabeu des de fa dos anys la Xarxa Feminista, Ca la Dona i Activistes Independents
organitzem l’Escola Feminista d’Estiu. Per a la seva preparació, cada any es crea una comissió
per tal de debatre, reflexionar i decidir conjuntament els temes que es tractaran a l’EFE, així
com per definir altres qüestions organitzatives de l’escola.
Aquesta és una comissió oberta a totes aquelles dones que vulguin participar, ja sigui assistint
a les reunions periòdiques d'organització, col·laborant en el procés preparatori o durant l'Escola
en tasques de suport o enviant per correu electrònic les vostres propostes
xarxafem@xarxafeminista.org

¡Us convidem a totes a participar i compartir!

Presentació publicació: Mirades feministes a l’Agenda del
Desenvolupament. Drets sexuals i reproductius

Crida a la manifestació #28G "No a la dictadura financera.
Aturem les retallades!"

Crida a la manifestació #28G "No a la dictadura financera. Aturem les retallades!"

Dissabte 28 de gener a les 17h a Plaça Catalunya / Ronda Sant Pere (Barcelona)
Ens trobem en un moment de greu crisi del sistema, conseqüència de la cobdícia de banquers
i grans empresaris i del malbaratament dels recursos públics -salvant bancs i fent obres
faraòniques...- que ha mostrat la cara més ferotge del capitalisme neoliberal i de la
globalització. La crisi econòmica ha mostrat l'estat del benestar precari en el que vivim, una
manca de llibertats democràtiques i una societat fortament desigual que va camí de la fractura
social.
Mentre que a Davos, al Fòrum Econòmic Mundial, els més rics es reuneixen per consolidar el
neo-liberalisme, a Catalunya més de 742.000 persones estan a l'atur, 1 de cada 5 catalanes
està empobrida. Però tot i això, els béns de luxe que només es poden permetre uns pocs baten
records de vendes. Els hospitals tanquen plantes senceres i serveis d'urgències, els Centres
d'Atenció Primària redueixen els horaris, l'educació pública cau en el més absolut oblit,
s'executa pràcticament un desnonament cada hora, s'expulsa dels serveis socials els més
pobres i així i tot, els grans consorcis empresarials augmenten els beneficis mentre es
dediquen a reduir les plantilles.
Per això, és urgent i necessari que la ciutadania prenguem el carrer per fer sentir la nostra veu i
la de les persones més desafavorides. És més urgent que mai que canviem el rumb de les
polítiques neoliberals que només beneficien als més rics, al l'1% de la població mundial que
acumula prou riquesa per exercir un enorme poder sobre els països i els pobles.
Per això, des del Fòrum Social Català , espai de trobada obert, divers, plural, no confessional,
no governamental i no partidari, que aplega més de 300 organitzacions, cridem tota la
ciutadania a fer sentir la seva veu el proper dia 28 de gener a les cinc de la tarda a una
manifestació sense banderes ni sigles, que sortirà de Plaça Catalunya / Ronda Sant
Pere. Confluirem en el recorregut de la manifestació amb Plataforma Prou Retallades que
anunciarà properament el seu lloc de concentració.
PERQUÈ TENIM DRET A DECIDIR EL NOSTRE FUTUR. PERQUÈ SI CONVERTIM LES
PROPOSTES EN PROJECTES, SI ENS UNIM I ALCEM LA NOSTRA VEU, EL CANVI SERÀ
POSSIBLE.
PASSEM DE LA INDIGNACIÓ A L'ACCIÓ! NO A LA DICTADURA FINANCERA! ATUREM LES
RETALLADES!
UNA ALTRA POLÍTICA ÉS POSSIBLE! UNA ALTRA ECONOMIA ÉS NECESSÀRIA!
FEM POSSIBLES UNA ALTRA CATALUNYA I UN ALTRE MÓN!
Atenció!
Les organitzacions ja poden adherir-se a la manifestació i al procés del FSCat del 2012,
tot enviant un correu a info@forumsocialcatala.cat

A l'Assemblea del 28 de gener, a les 11h del matí, es presentarà el procés del FSCat i
s'acordaran les aportacions econòmiques que han de garantir la seva independència, com en
les edicions anteriors.
http://www.forumsocialcatala.cat
info@forumsocialcatala.cat

Recordeu...

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.

Atenció Agendes!
Dissabte 28 de gener a les 17h, Plaça Catalunya/Ronda Sant Pere
Crida a la manifestació #28G “No a la dictadura financera. Aturem les retallades!”
Dijous 2 de febrer a les 19h al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
Presentació publicació Mirades feministes a l’agenda del desenvolupament
14 i 15 d’abril a Madrid
Seminari Crisi, Coordinadora Feminista

www.xarxafeminista.org
xarxafem@xarxafeminista.org
Les activitats de la Xarxa Feminista reben el suport de

