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FULL INFORMATIU · Núm. 83 ·  Març 2017 
 

AAtteenncciióó  AAggeennddeess!!!!!!  
 

 Lliurament de premis de la III edició del DONAMCINE, dv 3 de març a les 

19h, al Zumbeig Cinema (Carrer de Béjar, 53) 

 Núria Pompeia, pionera i ninotaire feminista, dll 6 de març a les 19h, a Ca 

la Dona (c/Ripoll, 25) 

 Manifestació Dia Internacional de les Dones, dc 8 de març a les 19h, inici a 

la Plaça Universitat 

 Festa per a dones, lesbianes i trans, ds 11 de març, a l' Auditori de Cant Batlló 

(c/Constitució, 25) 

 Seguim teixint Ca la Dona, dc 15 de març a les 19h, a Ca la Dona (c/Ripoll, 

25) 

 Trobada Debat amb Rita Segato, dj 16 de març a les 19h, a Ca la Dona 

(c/Ripoll, 25) 
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JJaa  tteenniimm  oonnlliinnee  eell  lllliibbrree  ddee  lleess  jjoorrnnaaddeess!!!!!!  

 

 

 

La Xarxa Feminista, Ca la Dona i Grups feministes vam assumir el repte de convocar les 

Jornades Radical-ment Feministes on es va fer visible la capacitat transformadora dels 

feminismes per a revocar el sistema capitalista 

i heteropatriarcal amb la força de les 

relacions polítiques entre dones, lesbianes i 

trans. La reivindicació dels drets continua 

vigent i fa anys que parlem del dret a decidir 

sobre els nostres cossos, la nostra sexualitat i 

la nostra llibertat. Els feminismes subratllen 

la urgència de situar les persones al centre de 

la política i alhora donar valor i visibilitat al 

treball de cura i de civilització, realitzat 

majoritàriament per les dones, 

imprescindible per sostenir la vida.  

Les aportacions, fruit de la trobada, 

recollides en aquest llibre ens enforteixen 

davant del masclisme i del sexisme i ens 

donen elements personals i col·lectius per a 

rebutjar les violències del patriarcat, sigui en 

l'àmbit privat o públic, amb la parella o a la 

feina, en temps d'oci o d'activisme... Sabem que un altre món és possible si el fer de les dones és 

visible.  

Aquí us deixem les versions online del llibre, tant en català com en castellà. 

Esperem que el gaudiu i en feu la màxima difusió possible!!!  

 

LLIBRE JORNADES RADICAL-MENT FEMINISTES - CATALÀ 

 

LLIBRE JORNADES RADICAL-MENT FEMINISTES - CASTELLÀ 

 

 ____________________________________________________________________________ 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/29087494/Llibre_Jornades_2016_CAT.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29087494/Llibre_Jornades_2016_CAST.pdf
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LLlliiuurraammeenntt  ddee  pprreemmiiss  ddee  llaa  IIIIII  eeddiicciióó  ddeell  DDOONNAA''MM  CCIINNEE  

 

 

 
 

 

Benvolgudes i benvolguts,  

Ens plau convidar-vos a l'Acte de lliurament de premis de la III edició del 

DONAMCINE. Concurs Internacional de Curtmetratges realitzats per Dones sobre 

Dones.   

3 de març a les 19h al Zumzeig Cinema 

(Carrer de Béjar, 53. Metro: Espanya, Tarragona i Hostafrancs) 

  

Juntament amb el lliurament dels premis i la projecció del palmarès i alguns curts finalistes, 

debatrem amb directores de cine i històries protagonistes, farem un homenatge a Berta 

Cáceres a càrrec del Colectivo de Mujeres de Matagalpa i conclourem amb l’actuació 

musical de la Mireia Vives i un petit pica pica. 

  

Us adjuntem el programa en annex i podeu consultar el palmarès guanyador en el següent  link: 

http://www.donamcine.org/edicion2016/cat/ 

  

L’aforament és limitat i us agrairíem si poguéssiu inscriure’s a: educacio@entrepobles.org  
 

  
Programa detallat: 
  
19.00 Presentació i benvinguda, a càrrec 
d’Entrepobles, Doble Banda i Zumzeig 
Cinema 
  
19.15 Projecció del Palmarès i altres curts 
finalistes. 
  
20.15 Taula de debat a càrrec de: 

 Lucia Egaña, directora de 
documentals 

 Nelly Wampash Tsakimp, lideresa 
del poble Shuar 

 Yolanda Olmos, productora 
independent 

 
20.45 Homenatge a Berta Càceres, a càrrec 
d'Ana Ara i Beatriz Huber del Colectivo de 
Mujeres de Matagalpa 

http://zumzeigcine.coop/
http://www.donamcine.org/edicion2016/cat/
mailto:educacio@entrepobles.org
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21:00 Lliurament de premis DONA’M CINE 
 
21:30 Actuació musical amb Mireia Vives 
(acompanyada per Borja Penalba a la guitarra) 
 
22:00 Ens veiem en el bar del Zumzeig,… 

  

Més informació:                    www.facebook.com/donamcine/ 
https://www.facebook.com/events/178957985924903/ 
@Donamcine  
www.donamcine.org 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

NNúúrriiaa  PPoommppeeiiaa,,  ppiioonneerraa  ii  nniinnoottaaiirree  ffeemmiinniissttaa  

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/donamcine/
https://www.facebook.com/events/178957985924903/
https://twitter.com/Donamcine
http://www.donamcine.org/
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88  ddee  mmaarrçç  DDiiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  lleess  DDoonneess  

 
 

 

 

 

Aquí trobareu el manifest 8 de Març 2017 La Revolució imparable de les dones 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caladona.org/2017/03/manifest-8-de-marc-2017-la-revolucio-imparable-de-les-dones/
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SSeegguuiimm  tteeiixxiinntt  CCaa  llaa  DDoonnaa  

 

 

Propera assemblea 15 de març 19h 
 

Estimades sòcies, amigues i grups de Ca la 

Dona, 

Us informem d'un canvi de data de la propera 

assemblea de Ca la Dona que serà finalment el 

dia 15/03 a les 19h. Hem hagut de fer un canvi 

de data donat que el dia 16 de març tenim una 

visita molt especial a casa nostra: una trobada-

debat amb Rita Segato, antropòloga feminista 

argentina. Volem que sigui un acte entre 

activistes per compatir experiències i canviar el 

món. 

El dia 15 continuarem totes juntes la feina que vam iniciar fa ja uns mesos amb el procés 

participatiu. Recordeu que aquesta nova etapa vol ser “re-constituent” de l’organització, gestió i 

sosteniment de CLD, per tal d’entomar amb forces revitalitzades el nou repte que suposa 

l’ampliació de l’espai, la incorporació de noves dones, de nous grups, i de noves perspectives del 

feminisme. 

La passada assemblea, vam treballar per a concretar el treball realitzat en el procés Teixint Ca 

la Dona i dotar de contingut al nou model de gestió en els tres espais que el conformen: 

Assemblea, Comissió Tècnica i La Comuna. Aquí podeu llegir l'acta. 

Com a ordre del dia, proposem continuar debatent i consensuant entre totes els elements 

pendents que no vam acabar de tancar i que són: 

 Funcions de la comi petita 

 Presa de decisions de La Comuna 

 Definició dels criteris de Ca la Dona 

Us hi esperem!! 

--  

Secretaria 

Ca la Dona  

____________________________________________________________________________ 

http://www.caladona.org/2017/02/1503-seguim-teixint-ca-la-dona-propera-assemblea-15-de-marc-19h/
http://www.caladona.org/2017/02/16032016-trobada-debat-amb-rita-segato/
http://www.caladona.org/2017/02/16032016-trobada-debat-amb-rita-segato/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2017/02/170208_acta_assemblea2.pdf
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TTrroobbaaddaa  DDeebbaatt  aammbb  RRiittaa  SSeeggaattoo  

 

 

Ca la Dona i Dones x Dones us inviten al 

debat amb la Rita Laura Segato  

 

el dijous 16 de març a les 7 a ca la 

dona 

 

Va estar amb nosaltres a les Jornades 

Radicalment Feministes del mes de Juny. 

Serà un debat entre activistes per compatir 

experiències i canviar el món. 

Us esperem a totes! 

  

   

Ca la dona es un espai per a dones, lesbianes i trans (acte no mixt) 

 

Petita presentació de la Rita: 

Nacida en Argentina, doctorada en Irlanda, es profesora de Antropología y Bioética en la 

Cátedra UNESCO de la Universidad de Brasilia. Ha formado parte como perito de los juicios en 

Guatemala por el caso Sepur Zarco, donde por primera vez se juzgó y condenó la violencia 

sexual, esclavitud doméstica y sexual, como objetivos estratégicos de guerra utilizada por el 

Estado. Sus principales campos de interés se centran en las nuevas formas de violencia contra 

las mujeres y en las consecuencias contemporáneas de la colonialidad del poder. Entre sus obras 

más importantes se deben citar: “Las estructuras elementales de la violencia” (Buenos Aires, 

2013), “La Nación y sus Otros” (Buenos Aires, 2007) y “Crítica de la Colonialidad en ocho 

ensayos y una antropología por demanda” (2015). Su último libro es “La guerra contra las 

mujeres”, publicado por Traficantes de Sueños (Madrid, 2016). 

Ca la Dona  

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caladona.org/2017/02/16032016-trobada-debat-amb-rita-segato/16831922_1321655904558414_1735141978471678416_n/
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AAtteenncciióó  ssòòcciieess!!  

 

Estimades amigues i sòcies de la Xarxa Feminista, 

us informem que cap a mitjans de març procedirem a passar la quota de la Xarxa 

Feminista corresponent a aquest any 2017. Com ja sabeu, la quota anual és de 22€, 

excepte en els casos que heu demanat expressament un altre import específic.  

Un any més us demanem el vostre esforç i suport amb les vostres aportacions, les quals suposen 

un recolzament molt important per al projecte de la Xarxa Feminista. Aprofitem per demanar-

vos que si teniu la possibilitat d’augmentar la vostra aportació o si coneixeu a altres feministes o 

grups que puguin estar interessats en adherir-se a la Xarxa Feminista ens ho feu saber enviant 

un correu a xarxafem@xarxafeminista.org estarem molt agraïdes.  

 

Si us plau, si per algun motiu no podeu/desitgeu fer la vostra aportació o bé heu canviat les 

vostres dades bancàries ens ho podeu notificar abans del 15 de març 

(xarxafem@xarxafeminista.org // 696 72 38 39), ja que els rebuts retornats suposen una 

despesa que no ens podem permetre.  

 

Us volem agrair l’esforç fet entre totes. Moltes gràcies!!!  

 

Xarxa Feminista 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  

  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 

mailto:xarxafem@xarxafeminista.org
mailto:xarxafem@xarxafeminista.org
mailto:xarxafem@xarxafeminista.org

