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Tarda d’amigues a la Xarxa Feminista...

Estimades amigues,
des de fa temps teníem al cap la idea de convidar-vos
a gaudir d’una tarda d’intercanvi, de compartir, de
veure’ns... però estàvem esperant el moment d’estar
més instal·lades a la nova seu de Ca la Dona
(C/Ripoll, 25).. Ara que la casa ja comença a tenir caliu
de “llar” esperem poder compartir una “tarda
d’amigues” per omplir-la
la d’experiències, intercanvis,
riures i abraçades... us explicarem una miqueta com
està la Xarxa Feminista en aquests moments i farem
un petit pica-pica.

QUAN: DIMECRES 20 DE JUNY
HORA: de 18 a 20h (per confirmar)
ON: C/RIPOLL, 25 08002 BARCELONA
¡Esteu
Esteu totes convidades, us hi esperem!!!
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Intervencions i Debats Seminari “Anàlisi de la crisi des del
feminisme” Coordinadora Feminista
Ja podeu consultar a la web de la Coordinadora Feminista Estatal
(http://www.feministas.org/spip.php?article365) el recull de materials
que van sorgir del seminari “Anàlisi de la crisi des del feminisme” que
va tenir lloc el passat 14 i 15 d’abril a Madrid.

Relació d’ intervencions realitzades en el Seminari :
1) Causes de la crisi mundial. Característiques específiques en l’Estat Espanyol.
Assemblea de Mujeres de Córdoba
2) Dones, treballs i ocupacions. Begoña Marugán i Cristina Carrasco

Documents que es poden consultar:
•

1. Crisi mundial. Característiques específiques en l’Estat Espanyol. Assemblea
de Mujeres de Córdoba
http://www.feministas.org/IMG/pdf/Ponencia_sobre_crisis_para_seminario-cordoba-2.pdf

•

2.Dones, Treballs i ocupacions. Begoña Marugan
http://www.feministas.org/IMG/pdf/Mujeres_trabajos_y_empleos.pdf

•

3.

Dones,

treballs

i

ocupacions.

Cristina

Carrasco

http://www.feministas.org/IMG/pdf/6-_No_es_la_crisis_es_el_sistema_Cristina_Carrasco-2.pdf
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1 i 2 de juny Escola Feminista d’Estiu 2012
Hola a totes,
com ja sabeu, l’Escola Feminista d’Estiu ja està pràcticament
aquí, tindrà lloc els propers 1 i 2 de juny a la nova seu de Ca la
Dona (C/Ripoll, 25).
Serà la tercera edició que fem de l’escola i esperem que, al igual
que les edicions anteriors, sigui un èxit i puguin assistir-hi el
màxim de dones possible. Hem mantingut el mateix format d’altres
anys de fer una escola oberta i gratuïta i no cal inscripció prèvia
per assistir-hi, només ganes de compartir i aprendre. Des de la
Comissió Organitzadora s’han preparat 3 eixos de debat, sobre
els quals girarà l’escola.

PROGRAMA

CRISIX
Divendres 1
16:30h Això no és crisi, es diu capitalisme heteropatriarcal. Alternatives feministes per a una
vida vivible.
Dissabte 2
10:15h El poder entre feministes: Rebel·lions i Tiranies
16:00h Putes Lesbianes Feministes Trans Dones que no som com cal
21h a 2 matinada FESTA ESCOLA FEMINISTA D’ESTIU
Entrada Festa: aportació voluntària
Amb les actuacions de:
La Maria Rosa (pendent de confirmar)
In-DeCiSioN
Laura Dretchel
Tía Carmen
Sabotage

Organitzen:
Ca la Dona
Xarxa Feminista
Activistes Independents

Totes les activitats a:
Ca la Dona
C/Ripoll, 25

Si esteu interessades en participar-hi per donar suport en l’organització envieu un correu a la
Xarxa Feminista:
xarxafem@xarxafeminista.org
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Podeu seguir-nos a facebook, on trobareu tota la informació i documents de l’EFE:
El grup: http://www.facebook.com/groups/377348968977201
La pàgina: http://www.facebook.com/EscolaFeministaEstiu2012

¡Animeu-vos a participar, us hi esperem!!!

Ca la dona 25+Ripoll

1987-2012 25 anys de Ca la Dona + inauguració Ripoll 25
Aquest 2012 Ca la Dona compleix 25 anys i volem aprofitar que a més hem estrenat nova casa
per celebrar-ho. S’ha creat una comissió de festes 2012 on esteu totes convidades a participar.
Si t’animes envia un correu a Ca la Dona info@caladona.org
Si vols també pots venir a Ca la Dona per donar un cop de mà en l'organització de la casa...
encara queda molta feina per a fer!
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12M-15M Feministes Indignades tornem a la plaça!

Dissabte 12M Dia de Mobilització Global
18h Plaça Catalunya FemBlok a la manifestació

Diumenge 13M Tornem a la plaça!
13:30 TROBADA FEMINISTA: CARMANYOLA I INTERCANVI DINÀMIC D'IDEES I LLUITES
UN ANY CRIDANT QUE LA REVOLUCIÓ SERÀ FEMINISTA O NO SERÀ.
UN ANY ORGANITZANT I PARTICIPANT A LES MANIFESTACIONS I ACCIONS
UN ANY ASSEMBLEANT-NOS A LES PLACES I A DIFERENTS ESPAIS ALS BARRIS
UN ANY TEIXINT VINCLES FEMINISTES
UN ANY PERDENT JUNTES LA POR
UN ANY CREANT UN ESPAI PER ON MOLTES HEM TRANSITAT, PARTICIPAT,
APORTAT...
PER TOT AIXÒ VOLEM COMPARTIR AMB TOTES VOSALTRES AQUEST MOMENT,
APROFITAR PER RETROBAR-NOS O TROBAR-NOS PER PRIMERA VEGADA,
COMPARTIR EXPERIÈNCIES, DESITJOS, PROPOSTES, NOVES LLUITES I TOT EL QUE
SURTI PERÒ SOBRETOT FER-HO JUNTES PER QUE JUNTES HO PODEM TOT!!!
MENJAREM I FAREM UN INTERCANVI DINÀMIC DE LLUITES I IDEES FINS A MITJA
TARDA.
PREPARA LA CARMANYOLA I VINE EL DIA 13 A PARTIR DE LES 13:30 A LA PLAÇA.
T'HI ESPEREM!
17H FÒRUM DELS POBLES (WORLD DEMOCRATIC CONGRES)
PARTICIPEM COM A FEMINISTES INDIGNADES AL BLOC DRETS I LLIBERTATS A
L'ESPAI TAHRIR
21h Assemblea general del 15M

Dilluns 14M
18h Assemblea de Feministes Indignades a la plaça
Dimarts 15M
Dia d'accions
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Anirem concretant més informació al llarg de la setmana!
Pots seguir-nos a:
http://feministesindignades.blogspot.com.es/
ndignades.blogspot.com.es/
@FEMINISTESBCN
FEMINISTESINDIGNADES2011@GMAIL.COM
2011@GMAIL.COM

Dia Internacional de les dones per la pau i el desarmament

El 24 de maig és el dia Internacional de les dones per la pau i el desarmament.
desarmament Com cada any
DXD us convida i convoca a ser objectores fiscals. Es tracta que fem visible que no volem que
els nostres diners es gastin per la guerra i que no te cap sentit tenir un exèrcit de 130.000
soldats i més en un momentt com l’actual que les necessitats bàsiques no s’estan cobrint per la
majoria de la població...
DESPESES MILITARS PER DESPESES SOCIALS,
SOCIALS www.retallemladespesamilitar.org
RETALLEM ELS PRESSUPOSTOS MILITARS
MILITARS I NO ELS NOSTRES DRETS!!
Aquest any després de la visita a Ca la Dona de la nostra amiga Glòria Amparo Sánchez de la
Organización
Femenina
Popular
de
Colombia
http://organizacionfemenina
http://organizacionfemeninapopular.blogspot.com.es/
destinarem els diners de l’objecció
fiscal al manteniment de las Casa de la Mujer de Barrancabermeja de la OFP amenaçades de
tancar per la falta de recursos...i un espai imprescindible per les dones defensores de drets
humans i les
es dones víctimes de violències
Us enviem la manera de fer-ho
fer ho i ens podeu preguntar el que vulgueu
(donesxdones@gmail.com)) Si us animeu a fer l’objecció fiscal i opteu per aquest projecte,
podeu fer el vostre ingrés
rés al compte de Dones x Dones: 2100 - 0889 - 40 – 0200295130 i posar
el resguard dins la declaració Mireu la web (http://www.objecciofiscal.org/
http://www.objecciofiscal.org/) i sinó també
podeu fer la vostra aportació al projecte fent un ingrés de la quantitat que pugueu per salvar
aquesta casa

Ni guerra que ens destruexi ni pau que ens oprimeixi
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Jornad
a Solidària entre Dones- Calala
da

Estimades amigues, estimatss amics:
ami
Aquest any 2012 CALALA, a més de donar continuïtat a les Jornades Solidàries entre Dones,
ens hem proposat poder realitzar una jornada mensualment el darrer dissabte de cada mes,
amb el desig i la il·lusió de continuar teixint lligams i vincles solidaris que ens ajudin a recaptar
fons per a donar suport a grups
grups de dones en Centreamèrica, que treballen dia a dia contra les
violències de gènere, pels drets de les dones i la pau.
Us convidem a totes i a tots a participar a la propera Jornada Solidària, que a més serà la
darrera que fem abans de l’estiu
estiu i que agafem
agafem amb molta força perquè malauradament no vam
poder realitzar-la
la el mes d’abril.

QUAN: DISSABTE 2 DE JUNY DE 16 A 19:30H
ON: en el CENTRE DE BENESTAR BARCELONA WELL WOMAN en C/CASP, 80 1º 3ª
PROGRAMA:
16h – 17:30h taller de RECICLATGE DE ROBA amb Isabel
I
Marfany
17:30h – 18h xerrada CALALA
18h – 19:30h taller de RECICLATGE DE ROBA amb Isabel Marfany
16 – 19:30h Sessionss durant tota la tarda de…
QUIROPRÀCTICA
CTICA amb Muriel Poli (20 minuts)
MÈTODE GRINBERG
GRIN
/ REFLEXOLOGIA amb Charlotte Crowther (30 minuts)
minut
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PROFESSIONALS SOLIDÀRIES:
Reciclatge de Roba ¡Transforma vells texans en una fantàstica faldilla! ¡Customitza una
samarreta! En aquest taller Isabel Marfany ens ensenyarà unes eines bàsiques per a
transformar roba. Treballarem de texà a faldilla o samarreta customitzada (depenent del teu
nivell). Per aquest taller és necessari que portis els teus propis texans i samarreta i els retals
que vulguis per reciclar.
Quiropráctica Dra. Muriel Poli fa servir una técnica que consisteix en l’estimulació amb
precisió de punts al llarg de la columna vertebral per a sanar el cos i alliberar bloquejos
espinals. Sessions de 20 minuts.
Mètode Grinberg Impartit per Charlotte Crowther: Sessions del Mètode Grinberg on podràs
aprendre a deixar anar l’esforç físic que hagi en el teu cos i experimentar benestar i força.
Sessions de Reflexologia en els peus o les mans per relaxació, dones embarassades i
molèsties físiques i emocionals.

APORTACIÓ SOLIDÀRIA:
1 sessió 10€ // 2 sessions 15€ // 3 sessions 25€
COM PARTICIPAR?
Fes la teva reserva solidària contactant amb Calala:
658 036 922

ó 648 251 452

info@calala.org

www.calala.org

Des de CALALA volem agrair l’esforç i la solidaritat de les Professionals Solidàries pel seu
temps i el seu talent, i especialment al Centro de Bienestar Barcelona Well Woman. ¡Sense
elles les Jornades Solidàries entre Dones no serien possible!
Els fons recaudats en la Jornada Solidària entre Dones donen suport a grups de dones que
s’organitzen per transformar les seves vides i comunitats. ¡Acompanya’ns!
** Calala és un fons de dones que mobilitza solidaritat política i econòmica pels drets i els
moviments de les dones. Captem fons i entreguem donacions a grups de base comunitària i
organitzacions de dones i feministes que treballen temes poc "financiables" per grans agències
donants: drets sexuals i reproductius, contra les violències de gènere, per l’eliminació dels
estereotips sexistes.**
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Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones

CONVERSES DE DONES SOBRE SALUT: CRISI I SALUT MENTAL
PRESENTACIÓ: XARXA DE DONES PER LA SALUT
LUCIA ARTAZCOZ, EPIDEMIÒLOGA
LAURA KAIT
IT de UMBRAL, Xarxa d’assistència “psi”

LLOC: CCDB Bonnemaison (C/Sant Pere Més Baix, 7 Barcelona)
DIMECRES 30 DE MAIG A LES 18:30H

*Hi haurà un pica-pica
pica al final, servei de mainadera (cal avisar) i servei d’interpretació en
Llengua de Signes Catalana.

ORGANITZAT PER:
Xarxa de Dones per la Salut
www.xarxadedonesperlasalut.org
xarxadonessalut@pangea.org

20a Mostra Internacional de Films de Dones
Del 7 al 17 de juny podreu gaudir de la 20a Mostra
Internacional de Films de Dones de Barcelona.
Barcelona
Properament tindran
an la programació
programaci disponible.
Podeu fer el seguiment a la web de la mostra:
http://www.mostrafilmsdones.cat/
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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!
Del 12 al 15 de maig
Feministes Indignades tornem a la plaça!
Dimecres 30 de maig, a les 18:30h
Converses de Dones sobre la Salut, al CCDFB
Divendres 1 i dissabte 2 de juny
Escola Feminista d’Estiu per a Dones, a Ca la Dona, c/Ripoll, 25
Dissabte 2 de juny, de 16 a 19:30h
Jornada Solidària entre Dones-Calala, al Centre de Benestar Barcelona Well Woman
Del 7 al 17 de juny
20a Mostra Internacional Films de Dones de Barcelona
Dimecres 20 de juny, de 18 a 20h
Tarda d’amigues a la Xarxa Feminista, a Ca la Dona, c/Ripoll, 25

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