
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVííddeeooss  sseessssiioonnss  JJoorrnnaaddeess  RRaaddiiccaall--mmeenntt  FFeemmiinniisstteess  ......................................................................................................................................  22  

2244aa  mmoossttrraa  iinntteerrnnaacciioonnaall  ddee  ffiillmmss  ddee  ddoonneess  ................................................................................................................................................................  33  

2288SS  DDiiaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  ddee  lllluuiittaa  ppeerr  llaa  ddeessppeennaalliittzzaacciióó  ddee  ll''aavvoorrttaammeenntt  ......................................................................  44  

TTeeiixxiimm  CCaa  llaa  DDoonnaa  ..................................................................................................................................................................................................................................................  44  

AAppuunnttaa''tt  aall  TTrraamm  ffeemmiinniissttaa  ddee  llaa  CCaaddeennaa  hhuummaannaa  ccoonnttrraa  eell  CCEETTAA  ii  eell  TTTTIIPP  ................................................  55  

55NN  MMaanniiffeessttaacciióó  aa  TTaarrrraaggoonnaa  ccoonnttrraa  lleess  vviioollèènncciieess  mmaasscclliisstteess  ....................................................................................................  66  

TTeetteess  ii  FFiillmmss..  MMoossttrraa  ddee  ccuurrttss  ffeettss  ppeerr  DDoonneess,,  LLeessbbiiaanneess  ii  TTrraannss  ..........................................................................................  77  

FFoorrmmaacciióó  VViioollèènncciiaa  mmaasscclliissttaa::  DDeetteecccciióó,,  iiddeennttiiffiiccaacciióó  ii  iinntteerrvveenncciióó  rreessppoonnssaabbllee  ........................................  99  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FULL INFORMATIU · Núm. 81 ·  Setembre 2016 
 

AAtteenncciióó  AAggeennddeess!!!!!!  
 

 24a Mostra internacional de films de dones 2016, primeres projeccions 23 de setembre, 

(veure detalls més avall) 

 Dia internacional de lluita per la despenalització de l'avortament, 28 de setembre a les 

19h, de Canaletes a Plaça Sant Jaume 

 Teixim Ca la Dona, 1 d'octubre de 10 a 14h, a Ca la Dona 

 Tram feminista de la cadena humana contra el CETA i el TTIP, 15 d'octubre a les 17h,  

Passeig de Gràcia 

 Manifestació a Tarragona contra les violències masclistes, 5 de novembre a les 12h 
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Et vas perdre alguna 

sessió de les 

Jornades Radical-

ment Feministes? 

VVííddeeooss  sseessssiioonnss  JJoorrnnaaddeess  RRaaddiiccaall--mmeenntt  FFeemmiinniisstteess  

 

 
Si no vas poder venir a les jornades, o et vas 

perdre alguna sessió o tens ganes de tornar a 

viure l'acte de cloenda, algunes taules... Ja pots 

veure els vídeo d'algunes sessions de les 

jornades i el vídeo de l'acte de cloenda al 

nostre blog i al nostre canal de YouTube. 

 

 

Aquí us deixem una llista de tot el material que de moment podreu trobar:  

 Taula "Lesbianismes a taula" que va tenir lloc a l'aula Virginia Woolf de la UPF (4 de 

juny del 2016) 

 Taula "La violència expressiva de les noves guerres contra els cossos de les dones" que va 

tenir lloc a l'aula Virginia Woolf de la UPF (4 de juny del 2016) 

 Taula "Vulnerabilitats i resistències feministes" que va tenir lloc a l'aula Virginia Woolf 

de la UPF (4 de juny del 2016) 

 Taula "Dones migrades. Reivindicant els drets sexuals i reproductius, visibilitzant les 

aportacions a la transformació social" que va tenir lloc a l'aula Virginia Woolf de la UPF 

(4 de juny del 2016) 

 Acte de Cloenda de les jornades que va tenir lloc a l'aula Virginia Woolf de la UPF (5 de 

juny del 2016) 

 Taller "LAS PIECERAS, TREBALL EXTRA DOMÈSTIC S.A." que va tenir lloc a l'aula 

Simone de Beauvoir de la UPF (4 de juny del 2016) 

 

 

 

 

 

http://ow.ly/UWg1301FVuR
https://www.youtube.com/channel/UC2-zBMOJLMDjRPQ5Xj9zhfA
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I si a la vostra taula o taller vas fer cap vídeo o fotos, ja saps que ens agradaria molt enriquir 

entre totes l'arxiu documental de les jornades. Ens ho pots fer arribar a 

jornadesfeministes2016@pangea.org 

 

Moltes gràcies, 

Xarxa Feminista 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

2244aa  mmoossttrraa  iinntteerrnnaacciioonnaall  ddee  ffiillmmss  ddee  ddoonneess  

 
 

Laia Alabart, Isa Campo, Alba Cros, Isabel Coixet, Maite García Ripoll, Maria 

Ripoll, María Romero, Sílvia Munt, Sílvia Quer, Laura Rius, Elena Trapé, Marta 

Vergonyós i Marta Verhoven 

són... 

 

 

Conegudes també a casa 

  

Aquesta setmana comença el programa itinerant de la 

MIFDB, format per una selecció de pel·lícules dirigides per 

cineastes catalanes, les quals seran presents en les 

projeccions per establir un diàleg amb el públic assistent.  

  

Amb el suport de Fundació SGAE i de la Diputació de 

Barcelona. 

Amb la col·laboració en la difusió de l’Acadèmia de Cinema 

Català.  
 

 
 

Les dues primeres projeccions són:  

 La granja del pas, Sílvia Munt, 2015 

Divendres 23 de setembre, 19h 

Cineclub de Vilafranca, Vilafranca del Penedès 

 

  

Les amigues de l’Àgata, Laia Alabart, Alba Cros, Laura Rius i 

Marta Verhoven 

23 de setembre, 22h 

Cine-club Ateneu-Igualadí, Conca d'Òdena 

   

 

____________________________________________________________________________ 

http://dracmagic1.mailrelay-iv.es/newslink/499472/392.html
http://dracmagic1.mailrelay-iv.es/newslink/499472/293.html
http://dracmagic1.mailrelay-iv.es/newslink/499472/449.html
http://dracmagic1.mailrelay-iv.es/newslink/499472/449.html
http://dracmagic1.mailrelay-iv.es/newslink/499472/450.html
http://dracmagic1.mailrelay-iv.es/newslink/499472/450.html
http://dracmagic1.mailrelay-iv.es/newslink/499472/451.html
http://dracmagic1.mailrelay-iv.es/newslink/499472/452.html
http://dracmagic1.mailrelay-iv.es/newslink/499472/453.html
http://dracmagic1.mailrelay-iv.es/newslink/499472/453.html
http://dracmagic1.mailrelay-iv.es/newslink/499472/454.html
http://dracmagic1.mailrelay-iv.es/newslink/499472/453.html
http://dracmagic1.mailrelay-iv.es/newslink/499472/392.html
http://dracmagic1.mailrelay-iv.es/newslink/499472/452.html
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2288SS  DDiiaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  ddee  lllluuiittaa  ppeerr  llaa  ddeessppeennaalliittzzaacciióó  ddee  ll''aavvoorrttaammeenntt  

 

 

28 de setembre 

DIA INTERNACIONAL PER LA 

DESPENALITZACIÓ TOTAL DE L' AVORTAMENT 

 

A les 19.00h Manifestació: de Canaletes fins la 

Plaça Sant Jaume  

 

Solidaritat encausades Mallorca: Dret a la llibertat 

d'expressió (tenen el judici el 29)  

 

 

DRET A DECIDIR ARREU DEL MÓN: ANDORRA, IRLANDA, LATINOAMÈRICA.... 

AVORTAMENT LLIURE I GRATUIT 

EL MEU COS JO DECIDEIXO 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

TTeeiixxiimm  CCaa  llaa  DDoonnaa  

 

1/10:: Teixim Ca la Dona. Parlem del 

model de gestió i presa de decisions 

 

El dia 12 de setembre va tenir lloc la segona 

sessió del procés participatiu “Teixim Ca la 

Dona“. Va ser una sessió molt interessant on 

vam tractar el temes dels VALORS, CRITERIS i 

OBJECTIUS que volem que formin part de Ca la Dona. Amb diferents dinàmiques i diàlegs vam 

compartir idees i opinions. Aquest procés participatiu s’està realitzant perquè totes les sòcies 

puguin dir la seva opinió i entre totes teixim aquesta nova casa. Tot i que ja portem 2 sessions és 

http://www.caladona.org/2016/07/110-teixim-ca-la-dona-parlem-de-la-casa-i-del-projecte/
http://www.caladona.org/2016/07/110-teixim-ca-la-dona-parlem-de-la-casa-i-del-projecte/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2016/09/sessions-Teixim-Ca-la-Dona.jpg
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molt important que vinguin el màxim de sòcies possibles. No importa que no hàgiu assistit a les 

anteriors, seguirem parlant i posant al dia a totes aquelles que vinguin. Volem que sigui un 

procés participatiu i que totes us hi sentiu acollides. 

 

Us animem doncs, a aquelles dones que encara no hàgiu vingut a que digueu la vostra opinió en 

aquesta pròxima sessió i a totes aquelles que ja porteu participant a les sessions, que continueu 

venint. La pròxima sessió serà el dissabte 1 d’octubre de 10h- 14h. Al ser un dissabte, totes 

aquelles dones que no podíeu assistir a les anteriors per ser entre setmana podreu aprofitar i 

venir. Aquesta pròxima sessió durarà 4h i treballarem en la revisió de la gestió i decisió de Ca 

la Dona. 

 

Si creus que últimament estàs molt desconnectada de Ca la Dona, però t’agradaria reprendre el 

contacte, no dubtis a venir. Recordem que el procés és obert i t’hi pots afegir en qualsevol 

moment. Per poder seguir el fil, descarrega’t el resum de la primera sessió aquí i pròximament 

estarà disponible el de la segona sessió. 
 

Ca la Dona 

____________________________________________________________________________ 

 

 

AAppuunnttaa''tt  aall  TTrraamm  ffeemmiinniissttaa  ddee  llaa  CCaaddeennaa  hhuummaannaa  ccoonnttrraa  eell  CCEETTAA  ii  eell  

TTTTIIPP  

 

 

DIA: 15 D’OCTUBRE 

HORA de trobada:17:00h 

LLOC: PASSEIG DE GRÀCIA 

 
CADENA HUMANA CONTRA EL CETA I EL 

TTIP amb un TRAM FEMINISTA per dir 

NO des dels nostres feminismes, a aquests 

tractats, que posen els interessos de les 

transnacionals per davant de les nostres 

vides. 

 

Fes possible aquest TRAM, hem de ser moltes! INSCRIU-TE FENT CLINK AL Formulari 

d'Inscripció (inscripcions obertes fins el 12 d’octubre però apunta’t el + aviat possible). 

 

Ca la Dona 

____________________________________________________________________________ 

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2016/09/160711_RELATORIA-SESSI%C3%93-.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8Bn1BnxcvJ_sdLDy0B9g1zvxBEq3rp8jXmI4cQGNKliKIw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8Bn1BnxcvJ_sdLDy0B9g1zvxBEq3rp8jXmI4cQGNKliKIw/viewform?c=0&w=1
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2016/07/ttip.png
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55NN  MMaanniiffeessttaacciióó  aa  TTaarrrraaggoonnaa  ccoonnttrraa  lleess  vviioollèènncciieess  mmaasscclliisstteess    

 

Benvingudes 

Des de Novembre Feminista, (espai a 

Barcelona de grups feministes 

compromeses en la lluita contra les 

violències masclistes que ens reunim a 

Ca la Dona), us volem informar d’una 

iniciativa sorgida de diversos grups de 

Catalunya i València per organitzar una GRAN MANIFESTACIÓ CONTRA LES 

VIOLÈNCIES MASCLISTES que reculli la participació dels territoris de Catalunya, País 

Valencià i les Illes a la ciutat de Tarragona (per considerar-la com a ciutat equidistant pels 

diversos territoris convocats). Les organitzacions feministes  promotores d’aquesta manifestació 

ens hem  constituït en la  PLATAFORMA FEMINISTA 5N A TARRAGONA. 

 

Es tractaria de continuar i intensificar les mobilitzacions contra les violències masclistes en els 

diversos territoris com la que va haver a Euskalherria aquest mes d’abril o a Madrid l’any passat. 

L’objectiu d’aquesta manifestació és denunciar les violències masclistes i la manca de resposta 

contundent per part de les administracions i  els governs. 

 

La proposta de data de manifestació és el 5 de Novembre a Tarragona a les 12 del 

migdia (més endavant concretarem lloc d’inici i final). 

Reserveu-vos aquesta data a les vostres agendes! 

 

Properament us enviarem més informació sobre aquesta convocatòria 

 

5N a Tarragona- Contra la Violència masclista 

Novembre Feminista 

novembrefeminista@gmail.com 
 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/23gavum4k8vk/?&cs=wh&v=b&to=novembrefeminista@gmail.com
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TTeetteess  ii  FFiillmmss..  MMoossttrraa  ddee  ccuurrttss  ffeettss  ppeerr  DDoonneess,,  LLeessbbiiaanneess  ii  TTrraannss  

 

Tetes i Films.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra de Curts fets per Dones, Lesbianes i Trans.  

Temàtica d'enguany: Perifèries.  
 

 

T'agrada el cinema i sempre has pensat que en el fons ets una artista incompresa? Tens coses a 

dir? Tens un mobil? Una càmara? Una bona idea? Doncs ja ho tens tot. Anima't i presenta el teu 

curt al Festival de Cinema "Tetes i Films. Mostra de Curts fets per Dones, Lesbianes i Trans" de 

les Festes Feministes de Sant Andreu. Aquest any, la proposta de tema és "Perifèries".  

 

Què hi guanyes? Passar una estona genial, cumplir el teu somni de dirigir, editar, guionitzar, 

maquillar, disfrassar, actuar..el teu propi curt, crear una obra en col.lectiu, veure la teva obra 

projectada en un dels Festivals de cinema més prestigiosos del món,... i potser algun premi!  

Aquest any hi haurà tres seccions on presentar:  

- Ficció  

- Documental  

- Paranoia total  

El temps dels curtmetratges poden ser fins a 30 minuts.  

Feu-nos arribar les vostres obres d'art abans del 14 de novembre de 2016.  

 

Un jurat independent valorarà els curtmetratges guanyadors de cada secció i  el mateix dia de la 

mostra de curts, hi haurà votacions del públic per a otorgar el prestigiós PREMI DEL PÚBLIC.  

Si teniu algun dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del mail: 

festesfeministes@gmail.com  

 

mailto:festesfeministes@gmail.com
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BASES 

Temàtica d'enguany: Perifèries. 
 
Participants 
Dones, lesbianes i trans. 
De qualsevol edat. 
En equip o en solitari. 
 
Format 
Fins a 30 minuts màxim. 
Qualsevol format que puguem reproduir amb l’ordinador. 
Gravat amb mòbil, amb càmera de fotos, amb càmera de vídeo, etc. 
 
Temps 
Entraran a concurs tots els vídeos entregats abans del dilluns 14 de novembre. 
Es projectaran durant el cap de setmana del 24-25-26 de novembre, en el marc de les 5es Festes 
Feministes de Sant Andreu. 
 
Categories 
Ficció 
Documental 
Paranoia Total 
 
Temàtica 
Perifèries 
 
Premis 
Hi haurà un premi per a cada secció. Un jurat independent valorarà les obres presentades a cada 
categoria i seleccionarà una obra. Per altra banda, el mateix dia de les projeccions, es farà una 
votació entre totxs les assistents per a decidir el premi del públic. Els premis no seran econòmics 
però seran originals, xulos i feministes. 
 
Entrega 
Feu-nos arribar els vostres curts a través del mail 
festesfeministes@gmail.com 
 
Organització 
Festes Feministes de Sant Andreu. 
 

Veure Vídeo promocional 

 

Molta sort i molta merda!  

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/182601350
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FFoorrmmaacciióó  VViioollèènncciiaa  mmaasscclliissttaa::  DDeetteecccciióó,,  iiddeennttiiffiiccaacciióó  ii  iinntteerrvveenncciióó  

rreessppoonnssaabbllee  

 

Benvolguda, benvolgut, 

Ens adrecem de nou a vosaltres per fer-vos 
arribar la informació sobre la segona 
edició de la formació pròpia Violència 
masclista: Detecció, identificació i 
intervenció responsable, per als dies 21 i 
22 d’octubre. 

 Us facilitem el web on podeu consultar 
tota la informació:   

http://www.tamaia.org/ca/properes-formacions-i-activitats 

Us recordem que es tracta d’una formació especialitzada dissenyada amb l'objectiu d'oferir un 
marc general 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. 

Dirigida 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 d’aprofundir en aquesta 
qüestió. 

 

Ben cordialment, 
TAMAIA viure sense violència 
www.tamaia.org 

 
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  

  Les activitats de la Xarxa Feminista reben el suport de: 

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

www.xarxafeminista.org 

http://www.tamaia.org/ca/properes-formacions-i-activitats
http://www.tamaia.org/
mailto:xarxafem@xarxafeminista.org

