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FULL INFORMATIU · Núm. 84 ·  Abril 2017 
 

AAtteenncciióó  AAggeennddeess!!!!!!  
 

 Escola Feminista d'Estiu, 9 i 10 de juny, a Ca la Dona (c/Ripoll, 25) 

 Acte de la República Feminista: dones artistes, 22 d'abril a les 11h, a Ca la 

Dona 

 Santa Jordina i les Dragues, 23 d'abril des de les 11h, a Ca la Dona  

 Posar el cos. Activismes feministes queer, del 19 d'abril al 26 de maig 

 Taller de sexualitat per a dones amb VIH, 19 i 26 d'abril i 3 i 10 de maig, a 

la seu de Creación Positiva (c/del Carme, 16 pral.1ª) 

 Taula rodona: Vel islàmic, llibertat religiosa al treball, 26 d’Abril a les 19h, a 

la  Francesca Bonnemaison (c/San Pere Més Baix, 7) 

 Pioneres del documental llatinoamericà, 21 i 28 d'abril i 5 de maig a les 

20h, als Cinemes Girona (c/Girona, 175) 

 Una mirada al món de les desigualtats amb ulleres feministes, del 3 al 7 de 

juliol 
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77ªª  eeddiicciióó  EEssccoollaa  FFeemmiinniissttaa  dd''EEssttiiuu  22001177  

 

 

Ja hem començat amb la preparació 

de la setena edició de l'Escola 

Feminista d'Estiu 2017!!!!!!  

 

De moment estem preparant la 

temàtica, els continguts... Però 

mentrestant reserveu-vos les dates 

a les vostres agendes, i 

properament us anirem donant més 

informació!!!! 

9 i 10 de juny de 2017!!!! 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

AAccttee  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  FFeemmiinniissttaa::  ddoonneess  aarrttiisstteess  

 

22/04:: Acte de la República Feminista: dones artistes 
 

Aquest any, dediquem el nostre acte de la República Feminista, a 

les dones artistes de la República. Amb l’objectiu de continuar 

recuperant la memòria de les dones de la República des de 

diferents mirades i perspectives. 

 

En aquest acte comptarem amb la presència i col·laboració de 

la Núria Rius Vernet. Dedicada a l’educació durant molts 

anys, ha treballat i treballa per la recerca de les artistes 

catalanes abans de la dictadura. És sòcia de Ca la Dona. 

 

La Teresa Sanz: companya i coneguda de Ca la Dona. 

Activista de Fem Art de Ca la Dona. Dedicada durant molts 

anys també  a la docència, i juntament amb la Núria Rius va dur a terme 

la recerca de les memòries de Lola Anglada, per a la seva edició. 
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Us esperem . Reserveu el dissabte 22 d’abril a les 11 per compartir  plegades aquest acte. 

Grup de República Feminista. 

 

Ca la Dona 

 ____________________________________________________________________________ 

 

SSaannttaa  JJoorrddiinnaa  ii  lleess  DDrraagguueess  aa  CCaa  llaa  DDoonnaa  

 

23/04:: Santa Jordina i les Dragues a Ca 

la Dona! 

Benvolgudes 

S’acosta la diada dels llibres i com cada 23 

d’abril, celebrarem Santa Jordina i les Dragues 

amb una parada de llibres de 2a mà des de 

les 11 del matí.  

Diumenge, vine a donar una ullada a la 

parada de Ca la Dona, trobaràs llibres imperdibles cedits per sòcies i amigues! 

També tenim preparat un acte molt especial que començarà a les 17h de la tarda: 

una lectura de poemes lèsbics organitzat pel grup Bollos en teoría. Més aviat donarem més 

detalls! 

Vols portar llibres? L’únic criteri és que que siguin llibres escrits per dones, que tractin de 

dones o de temes relacionats amb els feminismes. Si estan en un idioma diferent al català o al 

castellà no passa res, pots portar-lo igual! Tots aquells llibres que no es venguin passaran a 

formar part del Centre de Documentació o de la Llibreria de Totes. 

Si tens llibres escrits per dones i en bon estat i vols compartir….porta’ls el mateix dia o deixa’ls 

abans a la Secretaria, els farem circular el 23 d’abril! 

 

TORNS PARADETA CA LA DONA: Vols passar una estona a la parada de llibres de 

Ca la Dona? Tria l’horari que prefereixes. Aquí el formulari. 

 

Ca la Dona 

____________________________________________________________________________ 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfID8tE9x1YLA6-I5MmEfHYBqLYGeyE8xNXlgr99b1ABU_sKg/viewform
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CCoonnvvooccaattòòrriiaa  SSóócc  lleessbbiiaannaa..  SSóócc  vviissiibbllee!!!!!!  

 

26 d’abril: dia de la visibilitat lèsbica 

El grup de lesbianes feministes Bollos en Teoria, amb la 

col laboració de la  ostra Internacional de Films de Dones, Ca 

la Dona, la Xarxa Feminista i La Bonne us convidem a totes 

les lesbianes a fer-vos visibles.  olem construir un v deo 

col lectiu aprofitant el 26 d’abril. 

 s ani e  a enviar-nos un petit v deo en el que us feu 

visibles, amb la frase “Sóc lesbiana. Sóc visible“, que 

convertirem en una c psula sota el mateix t tol que es penjar  al  ebs de les entitats 

col laboradores i es far  córrer per les xarxes socials reclamant-nos, visibilitzant-nos i com a 

forma de reivindicar els drets espec fics. 

 

Objectiu 

Donar visibilitat a les lesbianes, fer- o de forma proactiva i entre totes, amb l’elaboració d’un 

v deo col lectiu. 

Qui hi pot participar? 

 otes les dones que  o desitgin sense l mit d’edat i en qualsevol idioma. 

Com s’ha de fer l’entrega? 

Heu d’enviar les vostres filmacions a bollosenteoria@gmail.com abans del dia 18 d’abril. 

S’ an de filmar en format digital  arxius amb extensió .mov i .mp4). 

Han de ser d’una extensió adequada a la frase, no es tracta d’una ficció o curtmetratge sinó d’un 

missatge breu. 

Si  o feu amb el tel fon m bil assegureu-vos que estigui enregistrat en horitzontal. 

Drets d’i atge 

Al final de l’enregistrament  i  eu d’afegir, també, el vostre consentiment per a difondre el 

contingut del v deo a les xarxes socials i al v deo del  inut de la Mostra de Films de Dones. 

Animeu-vos a participar-hi i a fer-vos visibles! 

 

Organitza:   
BollosEnTeoria 
 
Amb la col·laboració de: 
Mostra Internacional Films de Dones de Barcelona, Ca la Dona, La Bonne, Xarxa Feminista 

____________________________________________________________________________ 

http://www.mostrafilmsdones.cat/
http://labonne.org/wp-content/uploads/2017/03/lesbiana_visible.gif
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PPoossaarr  eell  ccooss..  AAccttiivviissmmeess  ffeemmiinniisstteess  ii  qquueeeerr  

 

 

Dirigit per Meri Torras i Miriam 

Solá 

del 19 d'abril al 26 de maig 2017 

 

 ant en el pensament com en l’acció 

feminista actual, el cos ha deixat de 

ser el dipositari originari de la 

diferència sexual per tal de 

convertir-se ell mateix en el 

qüestionador revulsiu del sistema 

binari de sexe-gènere.  

Aquest curs proposa dur a terme una reflexió crítica en diàleg amb un seguit de propostes 

 desplegades per l’activisme actual, que col loquen el cos en el centre per interrogar all  

naturalitzat i deconstruir, així, els discursos que ho sostenen. El cos és, més que mai, un camp 

de batalla per a discursos i actuacions feministes que se saben dis-conformes i radicals, perquè 

van a l’arrel, a l’origen, i no es conformen amb calcar dibuixos. En el seu traçar i retraçar els 

l mits corporals, a m  alçada, s’ i esdevé la proposta d’una transformació. 

  

19.04.17  

Radicalment dis-conformes. Meri Torras i Miriam Solà 

26.04.17 

Ressentiments cuir: una cr tica decolonial d’all  queer. Diego Falconí. Presenta Lucía Egaña 

03.05.17 

Aliances cripple-queer a través de la sexualitat i la postpornografia. Elena Urko i Patricia  

Carmona. Presenta Andrea García-Santesmases 

10.05.17 

Fam lies trans*. Experi ncies i reptes d’una  p)maternitat trans*. Lucas Platero. Presenta 

Maria Rodó 

17.05.17 

Una cultura pop trans. Noves representacions i no tan nous discursos. Miquel Missé. Presenta 

Diego Marchante 

24.05.17 

Autogestió tecnocientífica, resistències sexuals i subversió corporal (trans)feminista. Quimera 

Rosa, Diana J. Torres i Klau Kinki. Presenta Lola Martínez Pozo 
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26.05.17 

Cloenda. Prostíbulo poético 

 

Trobaràs tota la informació en el següent enllaç 

 

Institut d'Humanitats. CCCB 

____________________________________________________________________________ 

 

 

TTaalllleerr  ddee  sseexxuuaalliittaatt  ppeerr  aa  ddoonneess  aammbb  VVIIHH  

 

 

Si ets dona, tens  IH i t’interessaria parlar, 

aprendre i aprofundir en la vivència de la 

sexualitat en un espai de confiança, seguretat i 

confidencialitat on posar en comú dubtes i 

experiències, aquest és el teu taller! 

 

Es realitzarà els dimecres 19, 26 d'abril i 3 i 10 de 

maig de 17:30 a 19:30hs a la seu de Creación 

Positiva, al C/ del Carme 16 pral.1ª. 

 

Si estàs interessada en participar en aquest taller, si us 

plau truqueu-nos a Crea al 93 431 45 48 o envia'ns un 

correu a info@creacionpositiva.org i t'ampliarem la informació. 

Les places són limitades. 

 

Creación Positiva 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/posar-el-cos-activismes-feministes-i-queer/226229
mailto:info@creacionpositiva.org
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TTaauullaa  rrooddoonnaa::  VVeell  iissllààmmiicc,,  lllliibbeerrttaatt  rreelliiggiioossaa  aall  ttrreebbaallll  

 

 

L’ús del vel isl mic al treball és un tema rellevant a 

l’agenda feminista  i no exempt de contradiccions. 

 

Les últimes setmanes hem tingut dues sentències del 

TJUE i una d’un jutjat de  allorca que cal analitzar i 

centrar-nos en la llibertat religiosa als centres de 

treball , si les dones musulmanes tenen dret a treballar 

amb hiyab i si la seva prohibició suposa una 

discriminació i una vulneració del dret fonamental a la 

llibertat religiosa, contra l’argument empresarial de 

defensar una identitat corporativa neutra i laica. 

 

Inscripcions: info@donesjuristes.cat 

 

Per aquest motiu, el proper 26 d’abril organitze  una taula rodona a b dues 

ponents especialitzades en dret antidiscriminatori i dret laboral. 

 

Sophie Arndt 

Jurista i sociòloga, especialista en dret antidiscriminatori. 

Universitat Frankfurt am Main. Alemanya. 

Sòcia de Dones Juristes 

 

Maria del Mar Serna i Calvo 

Magistrada Jutjat Social de Barcelona 

Ex Consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya. 

Sòcia de Mujeres Juezas 

 

PLACES LIMITADES! 

Inscripcions: info@donesjuristes.cat 

Data: 26 d’Abril, 19  

Lloc: Francesca Bonnemaison 

c/ San Pere Més Baix, 7 Barcelona 

 

 

Dones Juristes 

 

____________________________________________________________________________ 

 

http://donesjuristes.cat/sentencies-tjue-sobre-lus-vel-ilsamic-treball/
http://donesjuristes.cat/sentencies-tjue-sobre-lus-vel-ilsamic-treball/
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PPiioonneerreess  ddeell  ddooccuummeennttaall  llllaattiinnooaammeerriiccàà  

 

21 i 28 d’abril i 5 de  aig de 2017 | 20:00 h 
Als cinemes Girona 

Carrer Girona, 175. 08037 Barcelona 
 

 

21 d’abril | 20:00 h | 3€ 
The Ona People: life and death in Tierra del 
Fuego 
 
Ana Montes i Anne Chapman, Argentina, 
1977. 52′.  OSC* 
 

Presentació i col·loqui després de la projecció 

a càrrec de Dolores Juliano 

 

 

 

 

28 d’abril | 20:00 h | 3€ 
La noche eterna 
 
Carmen Guarini i Marcelo Céspedes, Argentina, 1991. 79′.  E 
 

Presentació a càrrec d’Anna Solà 

 

 
5 de  aig | 20:00 h | 3€ 
La Flaca Alejandra 
 
Carmen Castillo i Guy Girard, Xile, 1994. 60′.  E 
 

Presentació i col·loqui després de la projecció amb Carmen Castillo i Marta Selva 

 

 

Trobareu tota la informació en aquest enllaç  

 

 

Mostra films de Dones 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

http://www.cinemesgirona.cat/els-cinemes/on-som/
http://www.cinemesgirona.cat/els-cinemes/on-som/
http://www.mostrafilmsdones.cat/project/la-noche-eterna/
http://www.mostrafilmsdones.cat/project/la-noche-eterna/
http://www.mostrafilmsdones.cat/pioneres-documental-llatinoamerica-iii/
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MMoossttrraa  FFeemmAArrtt  22001177::  IILL··LLIIMMIITTAADDEESS  

 

 

Com cada any des de FemArt us portem una nova 

proposta “plastico-subversiva-reflexiva” amb voluntat 

de provocar el vostre interés i participació en la Mostra. 

 

Com veureu, aquest any ens declarem IL-

LIMITADES!!  olem, des de l’art, recordar que 

tota frontera és una ficció, que estem fartes de fantasies 

patriarcals capitalistes. Combatem l’alienació amb 

creació feminista! 

 

IL-LIMITADES vol desbordar, transgredir, 

ofegar els límits identitaris, socials, polítics, econòmics i 

artístics imposats! 

 

Aqui teniu la convocatòria i esperem les vostres propostes! 

 

Fins aviat!!! 

 
Equip FemArt 
www.femartmostra.org 
Facebook: FemArt 
Twitter: @ARXIUfemart  
 

____________________________________________________________________________ 

 

 

UUnnaa  mmiirraaddaa  aall  MMóónn  ddee  lleess  DDeessiigguuaallttaattss  aammbb  UUlllleerreess  ffeemmiinniisstteess  

 
 

Una Mirada al Món de les Desigualtats amb 

Ulleres Feministes. T'hi Atreveixes? 

 

Descripció: aquest curs fusiona dues inquietuds: la 

preocupació per les desigualtats socials i l’inter s en la 

perspectiva feminista. Parlem de desigualtat social quan 

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2017/03/FEMART-2017.pdf
http://femartmostra.org/
https://twitter.com/ARXIUfemart
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no totes les persones tenen els mateixos drets, el mateix reconeixement públic o les mateixes 

oportunitats a la vida. El fet de tenir determinades creences religioses, de pertànyer a una 

determinada classe social, de tenir diferent color de pell o g nere genera privilegis en l’accés als 

recursos, serveis o posicions socialment més valorats. La desigualtat social causa exclusió social, 

depressions, malalties i, fins i tot, la mort. D’altra banda, la perspectiva feminista implica tenir 

en compte les diferències entre dones i homes en les diferents dimensions de la desigualtat 

(econòmiques, en el repartiments del treball dom stic i de cura, en l’ús del llenguatge, en la 

representació als mitjans de comunicació, en la participació pol tica i, fins i tot, en l’ús del poder 

i de la força) i recon ixer com aquestes desigualtats són fruit d’una construcció i d'una 

estructura social patriarcal.  

 

Professorat: M.José González, Tània Verge, Maria-José Masanet, Montserrat Ribas i Ares 

Batlle 

 

Inscripcions i més informació al següent enllaç 

 

Universitat Pompeu Fabra 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  

  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 

https://www.upf.edu/web/campus-junior/home/-/asset_publisher/uzfI8tsslO2J/content/id/8062333/maximized#.WOT_Zm_yiUl
mailto:xarxafem@xarxafeminista.org

