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AAAAAAAAtttttttteeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiióóóóóóóó        AAAAAAAAggggggggeeeeeeeennnnnnnnddddddddeeeeeeeessssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!        
 

 

� Montserrat Abelló a la setmana del Llibre en català, dc 9 de setembre a les 17h, a 

l’Avinguda de la Catedral, Espai Plaça de la Paraula 

� Omplirem de lila el Tram82 de la ViaLliure, dv 11 de setembre 

� Els nostres cossos, les nostres vides, 2 i 3 d’octubre, Espai Jove La Fontana (c/Gran de 

Gràcia, 190-192) 

� Assemblea sòcies Xarxa Feminista, dc 14 d’octubre a les 19h, a Ca la dona (c/Ripoll, 25) 

� Tamaia: Formació Violència Masclista, 16 i 17 d’octubre, al Centre de Cultura de Dones 

Francesca Bonnemaison (c/Sant Pere Més Baix, 7) 



 

AAsssseemm

 

de la xarxa, els nostres projectes i activitats, pressuupost, etc. 

plaer de trobar-nos!!!  

 

Us esperem, 

Xarxa Feminista 

xarxafem@xarxafeminista.org 

 

____________________________________________________________________________
 
 
 

JJoorrnnaaddeess  FF

 
 

Radical-ment  feministes
 
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
2016, a Barcelona. 
 
En aquests moments estem en ple procés de 
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 
 

� Envieu-nos les vostres idees i propostes sobre:
� Què voleu trobar a les Jornades? 
� Què us agradaria compartir? 

 

mmbblleeaa  ssòòcciieess  ddee  llaa  XXaarrxxaa  FFeemmiinniisstt

Estimades sòcies de la Xarxa Feminista,  

fa molt que no ens veiem i tenim moltes ganes de 

compartir amb totes vosaltres una bona estona

per l’assemblea anual de sòcies el dimecres 14 d

les 19h a Ca la Dona (C/Ripoll, 25) per parlar sobre la situaci

de la xarxa, els nostres projectes i activitats, pressuupost, etc. Però sobretot per a gaudir plegades 

____________________________________________________________________________

FFeemmiinniisstteess  22001166::   PPaarr tt iicciippaa  ii   aaddhheerr

eministes - JORNADES FEMINISTES 2016

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 

En aquests moments estem en ple procés de preparació i fem una crida a la participació
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 

nos les vostres idees i propostes sobre: 
Què voleu trobar a les Jornades?  
Què us agradaria compartir?  
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ttaa  

fa molt que no ens veiem i tenim moltes ganes de trobar-nos i de 

una bona estona. Us convoquem 

el dimecres 14 d’octubre a 

na (C/Ripoll, 25) per parlar sobre la situació actual 

per a gaudir plegades del   

____________________________________________________________________________ 

rreeiixx--ttee      

JORNADES FEMINISTES 2016 

Ca la Dona hem iniciat amb il·lusió i responsabilitat l’organització d’una gran 
, els dies 3, 4 i 5 de Juny del 

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.  



 

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

             Envieu-ho a   jornadesfeministes2016@pangea.org
 

 
NECESSITEM LA VOSTRA IMPLICACIÓ!!!

 
I si encara no t’has adherit al procés de preparació de les jornades, a

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!

 
 
jornadesfeministes2016@pangea.org
http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/
@feministes2016 / facebook: Jornades Feministes 2016
 
 
____________________________________________________________________________
 
 
 

MMoonnttsseerrrraatt  AA

 
 

El proper dia 

commemorar el primer aniversari de la mort de la nostra amiga i 

companya Montserrat Abelló en el marc de la 

Català

5 de la tarda

 

Aquí

 

I tindrem ocasió de celebrar la publicació per l’editorial Ara Llibres del 

seu llibre de vivències, “
 
 

 
 
 
____________________________________________________________________________
 
 

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

jornadesfeministes2016@pangea.org 

NECESSITEM LA VOSTRA IMPLICACIÓ!!! 
 

I si encara no t’has adherit al procés de preparació de les jornades, adhereix
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!

jornadesfeministes2016@pangea.org 
http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/ 
@feministes2016 / facebook: Jornades Feministes 2016 

_________________________________________________________

AAbbeell llóó  aa  llaa  SSeettmmaannaa  ddeell   LLll iibbrree  eenn  

 

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) 

 

Aquí trobareu més informació 

 

I tindrem ocasió de celebrar la publicació per l’editorial Ara Llibres del 

seu llibre de vivències, “El miracle és viure”. 
 
 

______________________________________________________________________
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vos un vídeo i/o una foto amb missatges que convidin a participar a les Jornades. Aquí 

dhereix-te des del blog 

Les Jornades Feministes 2016 seran de TOTES o no seran! 
... I entre totes les hem de preparar! 

_________________________________________________________ 

  CCaattaallàà  

es farà un acte d’homenatge per 

commemorar el primer aniversari de la mort de la nostra amiga i 

Setmana del Llibre en 

Avinguda de la Catedral, Espai Plaça de la Paraula, a les 

I tindrem ocasió de celebrar la publicació per l’editorial Ara Llibres del 

______________________________________________________________________ 

http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/jornades-feministes-2016/participa/
http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/jornades-feministes-2016/participa/
http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/adhereix-te/
http://goo.gl/forms/NTvA6Nrp6G
http://goo.gl/forms/G5a9BD9mQ4
http://www.lasetmana.cat/mostrar_activitat.asp?idFormulari=2501&idFormulari2=2425
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1111//99  OOmmppll ii rreemm  ddee  ll ii llaa  eell   TTRRAAMM8822  ddee  llaa  VViiaaLLll iiuurree!!  

 
 

11/09:: Divendres 11 
omplirem de lila el 
TRAM82 de la 
ViaLliure!  
 
 

Benvolgudes sòcies i amigues de Ca la Dona… 

Us convidem a totes a  omplir de feminisme el Tram 82 de la Meridiana! Anem juntes més de 100 

feministes….veniu! 

….el tram 82 està ja al 95% d’ocupació!!!!! https://via.assemblea.cat/cat/via-lliure/recorregut 

El 28/08 ens vam trobar per organitzar la moguda feminista al Tram82. Moltes idees, algunes no han 

pogut ser, però aquí tenim el programa d’activitats. Com sempre, totes les que vulgueu/tingueu 

temps…hem tornat a quedar dimarts 8/09 a les 17:30h a ca la dona. 

 

Què farem a la Meridiana????? 

Globus. Acció simbòlica: Per una República catalana lliure de violències masclistes. 

Hem tingut un estiu horrorós i és cabdal aconseguir l’eradicació de les violències masclistes i la implicació 

de tothom….. 

Enlairar uns 200 globus liles, tots al mateix moment. un equipet inflarà els globus i els lligarem (volíem 

una xarxa però diuen que són per 1000 globus!) i qui vulgui participar…escriurem en els globus abans 

d’enlairar (per recordar les que falten, per visibilitzar rebuig, desitjos…cadascuna el que vulgui). 

Estelades. 2 estelades groses, cosides, per escriure desitjos per la CAT indepe. 

Repartirem el decàleg que hem fet Per una República catalana, lliure independent i feminista. El 

tenim en més de 12 llengües! 

Punt informació amb Decàlegs, xapes i vanos (les aportacions que recollim són per finançar 

l’edició d’un vídeo de llarga durada. És tot el material rodat del vídeo Les dones i el procés català. El vídeo 

publicat per Ara és l’Hora són els 7,30 minuts que ja haureu vist ….però hi ha més d’1h de conversa. 

Foto col·lectiva per la col·lecció… Guapes, les que vulgueu…aquest any no ens quedarem sense foto 

grupal oi???? Farem convocatòria per un selfie! 

Guarnirem paret església amb 2 pancartes 

Al terra, volíem dibuixar un símbol feminista, tenim guixos de colors per escriure al carrer. Ja veurem si 

podrà ser. 

No ha sortit colla castellera al tram82, però hi ha colles a trams propers, així que podrem veure castells. 

CONVOCATÒRIA 11S: 

hora oficial 15h 

a les 17:14 inici acció punter 

Totes les que puguem estar al tram a les 15h decorarem l’espai…i començarem la inflada de globus! 

Necessitem ser un equip de 6 dones pels globus! 



 

Necessitem ser un equip de 6 dones per les pancartes!

….i tota la resta…repartir decàlegs, xapes…

Si tens previst estar a la Meridiana a les 15h, avisa!!!!!!

 

Salut, feminisme i independència!

 

____________________________________________________________________________
 
 
 

EEllss  nnoo

Aquestes jornades pretenen ser un espai d’intercanvi i relació d’àmbit local i global per:

• Aprofundir l’anàlisi dels factors que afecten la salut de les don
• Crear un garbuix tan gran de xarxes que el “poder” hi quedi embullat i puguin sortir els fils i les 

llums de canvi real que aquestes 
• Teixir complicitats, somnis i propostes de canvi, però també accions ja promogudes per 

entitats que ja han mostrat la seva eficàcia i que són les que sostenen el món, “un món al que 
valgui la pena incorporar

Les entitats que organitzem aquestes trobades compartim un consens bàsic: la necessitat d’aconseguir el 

reconeixement, dins el sistema sanitari, de les dones com a subjectes actius i no passius de la seva salut; i 

el rebuig a la patologització de les dones i la consegüent medicalització de les seves vides i processos.

Volem que participin en aquestes trobades col·lectius de 

educatiu, activistes feministes, activistes en defensa de la sanitat pública i universal, del món de la 

cooperació internacional, responsables i representants d’Institucions públiques en programes de salut 

pública, i en general totes les persones interessades en una visió feminista de la salut.

Les dones són invisibles per a l’atenció sanitària, per al diagnòstic i tractament de moltes malalties, els 

Necessitem ser un equip de 6 dones per les pancartes! 

….i tota la resta…repartir decàlegs, xapes… 

Si tens previst estar a la Meridiana a les 15h, avisa!!!!!! 

Salut, feminisme i independència! 

____________________________________________________________________________

oossttrreess  ccoossssooss,,  lleess  nnoossttrreess  vviiddeess  

 
 
 

CAPS i ENTREPOBLES us convidem a la 
trobada internacional:

ELS NOSTRES COSSOS, LES 
NOSTRES VIDES… Aportacions 

feministes a la nostra salut

2 i 3 d’octubre de 2015

Espai Jove La Fontana (C. Gran de Gracia, 
190-192)

INSCRIU-TE AQUÍ!!!!!

  

Aquestes jornades pretenen ser un espai d’intercanvi i relació d’àmbit local i global per:

Aprofundir l’anàlisi dels factors que afecten la salut de les dones a tot el món;
Crear un garbuix tan gran de xarxes que el “poder” hi quedi embullat i puguin sortir els fils i les 
llums de canvi real que aquestes  xarxes sustenten. 
Teixir complicitats, somnis i propostes de canvi, però també accions ja promogudes per 
entitats que ja han mostrat la seva eficàcia i que són les que sostenen el món, “un món al que 
valgui la pena incorporar-se”. 

Les entitats que organitzem aquestes trobades compartim un consens bàsic: la necessitat d’aconseguir el 

ns el sistema sanitari, de les dones com a subjectes actius i no passius de la seva salut; i 

el rebuig a la patologització de les dones i la consegüent medicalització de les seves vides i processos.

Volem que participin en aquestes trobades col·lectius de professionals de la salut, de l’àmbit social i 

educatiu, activistes feministes, activistes en defensa de la sanitat pública i universal, del món de la 

cooperació internacional, responsables i representants d’Institucions públiques en programes de salut 

lica, i en general totes les persones interessades en una visió feminista de la salut.

Les dones són invisibles per a l’atenció sanitària, per al diagnòstic i tractament de moltes malalties, els 
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____________________________________________________________________________ 

  

CAPS i ENTREPOBLES us convidem a la 
trobada internacional: 

STRES COSSOS, LES 
… Aportacions 

feministes a la nostra salut 

2 i 3 d’octubre de 2015 

Espai Jove La Fontana (C. Gran de Gracia, 
192) 

TE AQUÍ!!!!! 

Aquestes jornades pretenen ser un espai d’intercanvi i relació d’àmbit local i global per: 

es a tot el món; 
Crear un garbuix tan gran de xarxes que el “poder” hi quedi embullat i puguin sortir els fils i les 

Teixir complicitats, somnis i propostes de canvi, però també accions ja promogudes per xarxes i 
entitats que ja han mostrat la seva eficàcia i que són les que sostenen el món, “un món al que 

Les entitats que organitzem aquestes trobades compartim un consens bàsic: la necessitat d’aconseguir el 

ns el sistema sanitari, de les dones com a subjectes actius i no passius de la seva salut; i 

el rebuig a la patologització de les dones i la consegüent medicalització de les seves vides i processos. 

professionals de la salut, de l’àmbit social i 

educatiu, activistes feministes, activistes en defensa de la sanitat pública i universal, del món de la 

cooperació internacional, responsables i representants d’Institucions públiques en programes de salut 

lica, i en general totes les persones interessades en una visió feminista de la salut.  

Les dones són invisibles per a l’atenció sanitària, per al diagnòstic i tractament de moltes malalties, els 

https://elsnostrescossoslesnostresvides.wordpress.com/inscriute/
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seus símptomes són confosos, minimitzats, o no ben diagnosticats, i les seves queixes són freqüentment 

atribuïdes a etiologia psicològica o psicosomàtica, tot això fa replantejar les bases en què s’ha basat la 

ciència per conèixer els problemes de salut d’homes i dones. En aquest camp, els avenços han estat molt 

desiguals, i poc sistemàtics, en cadascuna de les especialitats mèdiques; encara hi ha poques dades 

d’investigació diferenciada per sexe, i es creuen de forma incorrecta i reduccionista les causes i els efectes 

de determinades patologies.  

Comptarem amb la participació, a les diferentes taules rodones, de diferents col·lectius nacionals i 

internacionals especialitzat en la salut des d’una visió feminista, com el Col·lectiu de Boston, el 

RSMLAC, CAPS, Xarxa de Dones per la Salut, El parto es nuestro, APFCIB, Ecologistas en 

Acción, Jo sí salut Universal, Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament, Prostitutes 

indignades, entre d’altres. També intervindran Sandra Castañeda, Rachel Breman, Carme Valls , 

Dolores Romano, Francisca Fernández. Esperanza Aguilà, Margarita López Carrillo, Ma José Fernandez, 

Enriqueta  Bernaus, Ma Eugenia Blandon i Miquel Missé. 

 PROGRAMA DE LES JORNADES 

 DIVENDRES, 2 D’OCTUBRE DE 2015 

18.00  Benvinguda dinamitzada 

• Montse Benito, de ENTREPOBLES 
• Esperanza Aguilà, Presidenta de CAPS 

18.30 - 20.00  Conferència inaugural "Teixint xarxes per gaudir de la nostra salut" 

• Sandra Castañeda, coordinadora de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y 
del Caribe (RSMLAC) 

• Rachel Breman, Our Bodies Ourselves (OBOS) - Colectivo Mujeres de Boston 

Presenta y Modera:  Leonor Taboada 

DISSABTE, 3 D’OCTUBRE DE 2015 

11.00 - 13.00  Taula Rodona "Els nostres reptes i propostes per la salut reproductiva de les 
dones" 

• Sandra Castañeda, RSMLAC - "Avortament prohibit i Agenda Post2015 i El Cairo" 
• Carme Valls , vicepresidenta de CAPS – Vacuna papil·loma 
• Dolores Romano, Ecologistas en Acción – Hormones ambientals 
• Francisca Fernández. El parto es nuestro  - Violència Obstètrica 

13.00 - 14.00 Debat 

Modera: Margarita López Carrillo, Xarxa de Dones per la Salut 

16.00 - 17.00  Taula rodona "En defensa d'una salut integral sense exclusions" 

• Rachel Breman, OBOS - "La salut de les emigrants a EEUU". 
• Ma José Fernandez.  Metgessa de Primària.  Les condicionants socials de la salut. 

17.00 - 18.30 Intercanvi d’experiències i debat: 
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• Enriqueta  Bernaus. Jo sí salut Universal 
• Ma Eugenia Blandon. Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament 
• Prostitutes indignades. Pendent de confirmar 
• Miquel Missé. Sociòleg i activista trans 

Modera: Silvia Aldavert. APFCIB i Xarxa de Dones per la Salut 

18.30  Cloenda 

***Més informació al blog de la trobada 

 

____________________________________________________________________________ 
 
 

FFoorrmmaacciióó  VViioollèènncciiaa  MMaassccll iissttaa  

 

Els dies 16 i 17 d’octubre organitzem una formació per aprendre a 

detectar, identificar i intervenir de manera responsable davant de casos de 

violència masclista. La formació tindrà lloc al Centre de Cultura de Dones 

Francesca Bonnemaison, divendres de 16 a 20h i dissabte de 9.30 a 14.30 i 

de 16 a 19h. 

Formació especialitzada dissenyada amb l’objectiu d’oferir un marc de 

comprensió dels factors que intervenen en la violència masclista: 

 

*Àmbits, agents i condicions que faciliten la seva instauració i consoliden la perpetuació. 

*Dificultats i eines per a la identificació i la detecció. 

*Com fer una intervenció des de la responsabilitat. 

 

Adreçada a totes les persones que intervenen en l’àmbit social, ensenyament, salut, oci, i totes 

aquelles que per la seva professió o formació sentin la necessitat de profunditzar en aquesta qüestió. 
 
Trobareu tota la informació i la inscripció a la web de Tamaia 
 
 
Tamaia 
comunicacio@tamaia.org 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Les activitats de la Xarxa Feminista reben el suport de: 

C/Ripoll, 25 08002 Barcelona tel. 696 72 38 39 xarx afem@xarxafeminista.org  
www.xarxafeminista.org 

https://elsnostrescossoslesnostresvides.wordpress.com/
http://www.tamaia.org/ca/properes-formacions-i-activitats

	veureu alguns exemples dels grups que ja ho han fet

