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FULL INFORMATIU · Núm. 85 ·  Juny 2017 
 

AAtteenncciióó  AAggeennddeess!!!!!!  
 

  2288JJ  OORRGGUULLLL  CCRRÍÍTTIICC  22001177  --  BBLLOOCC  BBOOLLLLOOFFEEMMIINNIISSTTAA  

  4400  AANNYYSS  DDEE  LLLLUUIITTAA  LLGGTTBBII..  mmaanniiffeessttaacciióó  uunniittààrriiaa,,  11  ddee  

jjuulliiooll,,  PPllaaççaa  UUnniivveerrssiittaatt,,  1188..3300  hh..  

  CCaarraavvaannaa  FFeemmiinniissttaa  aa  MMeelliillllaa  ddeell  1144  aall  2222  ddee  JJuulliiooll  22001177  

  TTrriibbuunnaall  PPeerrmmaanneenntt  ddeellss  ppoobblleess  ss//lleess  vviioollaacciioonnss  aammbb  iimmppuunniittaatt  

ddeellss  DDrreettss  HHuummaannss  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  mmiiggrraannttss  ii  rreeffuuggiiaaddeess..  88  ddee  

jjuulliiooll  ddee  22001177  

    11ªª  AAsssseemmbblleeaa  ffeemmiinniissttaa  aa  CCaattaalluunnyyaa  dd’’aabboorrddaattggee  ddee  lleess  

vviioollèènncciieess  mmaasscclliisstteess..  1166  ddee  sseetteemmbbrree  ddee  22001177    aa  CCaa  llaa  DDoonnaa  

CCoonnssuulltteeuu  ttaammbbéé  ll''aaggeennddaa  ddee  CCaa  llaa  DDoonnaa!!  

  

https://novembrefeminista.files.wordpress.com/2015/10/captura-de-pantalla-2017-04-14-a-las-10-44-21.png
https://novembrefeminista.files.wordpress.com/2015/10/captura-de-pantalla-2017-04-14-a-las-10-44-21.png
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EEssccoollaa  FFeemmiinniissttaa  dd''EEssttiiuu  22001177  
 

Una vegada més ens hem trobat els dies 9 i 10 de juny per a celebrar la setena edició de l'Escola 

Feminista d’Estiu (EFE) que enguany portava el títol de “Contra-Actuem: posem els rols binaris 

en joc!!” Aquest títol volia sintetitzar diferents perspectives referents a la coeducació 

radicalment feminista i unes metodologia actives i reivindicatives del teatre de les oprimides i 

del tango-queer. 

 

 

Vàrem començar divendres a la tarda 

donant la benvinguda i fent un repàs de les 

edicions anteriors de l’EFE, que s’han 

caracteritzat per obrir espais de pensament, 

reflexió i debat sobre els activismes 

feministes, lèsbics i trans així com els 

conflictes que envolten les diverses 

pràctiques polítiques que es donen en el sí 

del moviment feminista. 

 

El grup Averlasailas. Teatro de lo posible 

ens van presentar una peça de teatre de les 

oprimides seguida d’un teatre fòrum sobre 

les microviolències que patim les dones en 

els locals d'esbarjo i festes populars. Es va 

visualitzar i posar en joc les experiències 

que quotidianament vivim en un context de 

confiança on poder reflexionar sobre les 

incomoditats i les possibles sortides davant 

aquestes formes de violència. Una proposta 

que pot servir per a denunciar i criticar les  

situacions abusives, els i les protagonistes 

del conflicte i les diverses solucions i 

recursos a emprar en favor de la llibertat 

femenina. Va ser un inici potent, reflexiu, 

participatiu  i alhora ple d’humor i ironia. 
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Dissabte al matí, les companyes 

d'Averlasailas. Teatro de lo posible van 

oferir-nos dos tallers sobre les tècniques 

bàsiques del teatre de les oprimides que 

permeten ser aplicades en situacions molt 

diverses i que busquen la tranformació 

social. En aquests tallers en concret vam 

treballar la conscienciació sobre els 

binarismes i les violències patriarcals i van 

resultar molt divertits, interessants i 

enfortidors. La participació activa i la 

complicitat va ser total 

 

 

 

 

 

En paral·lel, les companyes de TangoQueer-

Barcelona, la Dafne, la Nerea i l'Andrea, ens 

varen oferir dos tallers sobre la pràctica 

d’aquesta versió del tango que passa de ser 

un ball típicament marcat i estereotipat en 

els papers de "dona i home" a convertir-se 

en una dinàmica fluïda en què tothom pot 

adoptar qualsevol rol i assumir més o meys 

iniciativa segons el moment o el desig 

trencant els binarismes i potenciant 

l’apoderament de les participants. 

 

 

Dissabte a la tarda es va fer un intercanvi d'idees sobre el que suposa actualment parlar de 

coeducació en un context radicalment feminista, com ja es va fer a les Jornades Radical-ment 

Feministes de l'any passat en què la taula rodona sobre coeducació va tenir molta assistència i 

participació.  

 

El diàleg es va plantejar entre Veus Gitanes, unes mares de Trans*Salut, el Grup de Coeducació 

de Ca la Dona i Punt 6. Diem inicialment perquè es va generar al final un debat obert molt 

interessant i molt participatiu. La introducció, a càrrec de la Mercè, va incidir en el fet que les 
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feministes, com que creiem fermament que la coeducació és la veritable educació, el que ens 

plantegem constantment és una revisió del fet educatiu tenint en compte els canvis socials que 

es van produint i com es van interseccionant les diversitats personals i col·lectives de manera 

que la coeducació, en la seva doble cara d'igualtat i diferència, sempre va buscant la manera de 

visibilitzar-les i reconèixer-les. 

 

 

Un aspecte que intersecciona en la coeducació és la necessitat imperiosa de donar també 

visibilitat i reconeixement a la pluralitat d'ètnies i orígens de l'alumnat. En aquest sentit la 

intervenció de Noemí de Veus Gitanes va ser molt clara i contundent,  quan va exposar que a 

l'escola mai s'explica res del poble gitano que porta quatre-cents anys entre nosaltres i com 

l'absentisme de les criatures gitanes i la pobresa continua incidint en la discriminació del poble 

gitano i en especial de les seves dones.  

La coeducació també contempla la pluralitat de formes familiars i per això va resultar molt 

interessant l'aportació de la Lina i l'Ali mares d'una família trans amb un fill adolescent que es 

van repartir el temps de la intervenció per plantejar, a partir d'un procés de trànsit, la 

importància i necessitat de respectar els temps personals en la dinàmica del canvi que són 

sempre diferents. També van destacar la diferència d'acceptació entre els col·lectius del centre 

escolar del seu fill quan ho van visibilitzar. Va haver-hi reticència per part de la direcció, malgrat 

la cobertura legal existent avui en dia i, en canvi, l'alumnat, les companyes i companys del seu 

fill, ho acceptaren amb normalitat. No cal dir que la relació de les famílies i el centre escolar és 

un element clau en la coeducació per tal que hi hagi una coherència d'objectius formatius 

respecte de l'alumnat.  

 

Sobre el que pot fer i es fa a l'escola en va parlar Vicky, mestra d'escola Ítaca de Vilanova i la 
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Geltrú i experta en pràctiques coeducatives. Actualment es disposa de molta experiència 

referent a la visibilització i valoració dels sabers i aportacions de les dones al llarg de la història, 

per tal de vèncer l'androcentrisme en l´ús de la llengua i en els altres continguts curriculars. 

També s’ha treballat sobre l'educació per la pau i la resolució de conflictes i del tractament de la 

violència  masclista en totes les seves manifestacions i com es transmet pels mitjans de 

comunicació.  La formació afectivosexual és essencial com ho són els models i el rebuig social 

generalizat a la violència fins aconseguir que les violències masclistes contra les dones i la 

comunitat LGTBI siguin impensables. Es va criticar la falta de voluntat política de les institucions 

respecte de la coeducació perquè és molt evident que no s'avança prou en la formació del 

professorat i en els recursos, malgrat que hi ha quatre lleis a Catalunya que diuen que la 

coeducació és essencial per a la prevenció de les violències: la llei del dret de les dones a 

l'eradicació de la violència masclista, la llei d'igualtat de dones i homes, la llei contra la lgtbifòbia  

 

Arofundint des de la perspectiva de l'arquitectura i l'urbanisme, Adriana de Punt 6, va tractar la 

qüestió del que passa i com es pot intervenir en els patis escolars per tal que siguin espais que 

es puguin utilitzar coeducativament sense el domini dels jocs de pilota centrals i relacionats 

també amb altres espais de dins i fora del centre escolar.  

Després va haver-hi intervencions de les dones del públic i, seguint amb la interseccionalitat, 

que van plantejar altres variants igualment importants que incideixen en la coeducació: la de les 

persones amb diversitat funcional, el tractament de la coeducació en altres àmbits educatius 

com esplais, escoltisme, monitoratge i també en les tasques del personal d'educació social...   
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Quan es va acabar aquest debat participatiu 

i enriquidor, en el qual vam comptar amb el 

grup Gogara per tenir cura de l'espai 

infantil, altres companyes van començar a 

preparar-se per a la festa i les dones de la 

Cooperativa Sindillar van oferir-nos un 

sopar afrollatí que van elaborar elles 

mateixes en forma de càtering. 

Durant la festa van actuar el Dúo kallfü que 

fa música i dansa de Xile, Yur Dance amb 

dansa contemporània i Cristina Guyu amb 

el seu humor feminista. I al final va punxar 

música DJ Sabotage “música promiscua con 

guantes de látex” preparada especialment 

per a l’ocasió. La coordinació de l’espectacle 

i la logística de tota la festa, inclosa la barra 

va anar a càrrec de la Míriam i la Gràcia, 

unes professionals magnífiques i unes 

col·legues entranyables.  Va ser una festa 

fantàstica de gent, de bon rotllo, de les 

actuacions, de la calor humana 

compartida...  en l’espai de la tercera planta 

de Ripoll 25, que ens va donar uns quans 

ensurts amb les alarmes desbocades saltant 

a tota pastilla... però que és un espai ple de 

vida i que tenim moltes ganes de poder 

gaudir molt i molt. 

 

 

Per saber-ne més, podeu trobar informació a: 

 el dossier de l'EFE 

 LLIBRE JORNADES RADICALMENT FEMINISTES 2016 - CAT  

pàgs. 78-80 Veus Gitanes;  

pàgs. 117-119 Salut Trans*; 

pàgs. 149-152 Teatre de les Oprimides 

pàgs. 181-192 Grups que treballen Coeducació 

pàgs. 207-209 Identitats trans 

pàgs. 335-338 Tango Queer Barcelona 

  

htttp://www.xarxafeminista.org/wp-content/uploads/2017/06/Dossier-EFE2017-DEFINITIU.compressed.pdf
http://www.xarxafeminista.org/wp-content/uploads/2011/12/LLIBRE-JORNADES-RADICALMENT-FEMINISTES-2016-CAT.pdf
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2288JJ  OORRGGUULLLL  CCRRÍÍTTIICC  22001177  --  BBLLOOCC  BBOOLLLLOOFFEEMMIINNIISSTTAA  

 

Som un grup divers de bolleres que ens hem unit a partir de la jornada de l’escola 
lesbofeminista del passat 17 de juny en la qual, compartint experiències i debats, vam vuere la 
necessitat d’unir-nos i (fer-nos visibles?) recuperant els carrers i els espais de debat. Visibilitzar-
nos! Volem cridar juntes que les bolleres estem presents i que no acceptem pactes ni 
participem del règim polític heteropatriarcal capitalista. Trenquem la normalitat en la nostra 
quotidianitat, i el proper 1 de juliol trencarem la norma juntes als carrers. Ens trobem a les 18h 
a plaça Universitat! 
 

Ens volem vives, ens volem lliures, per plaers i malestars dissidents!! 
Som bolleres dissidents unides pel plaer! 

#conxorxabollera 
#lesbianitza’t 
#malasjuntas 

____________________________________________________________________________ 

40 ANYS DE LLUITA LGTBI 
 
Podeu trobar testimonis de les companyes i 
companys que van assistir a la primera 
manifestació LGTBI que va tenir lloc a 
Barcelona fa 40 anys 
 
 
 
 

MANIFESTACIÓ UNITÀRIA 
1 DE JULIOL, PLAÇA UNIVERSITAT a 
les 18.30 h. 

 

 

http://elfilrosa.cat/
http://elfilrosa.cat/
http://elfilrosa.cat/
http://elfilrosa.cat/
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CCaarraavvaannaa  FFeemmiinniissttaa  aa  MMeelliillllaa  ddeell  1144  aall  2222  ddee  JJuulliiooll  22001177  

 

 

Un grup de feministes que l’any passat vam donar suport i també vam participar en la Caravana 

“Obrim Fonteres” a Grècia volem autoorganitzar-nos per donar suport, i en la mida del possible 

participar en aquesta proposta de Caravana a la Frontera Sud. Pretenem denunciar les 

polítiques migratòries i d’asil tant de la UE com de l’estat espanyol. 

 

El divendres 14 de juliol de 2017, la Caravana “Obrint Fronteres” partirà des de diferents 

punts de l’estat espanyol i viatjarà durant una setmana cap a la Frontera Sud. (Ruta: 

Barcelona-Madrid-Sevilla-Algeciras-Tarifa-Melilla-Almeria). 

 

Aquesta Caravana inclourà també una caravana feminista, per sumar els esforços dels col·lectius 

feministes que formem part de la iniciativa. Volem fer visible la presència de les dones en els 

processos migratoris i mostrar que les dones són també protagonistes i subjectes polítics, i, 

alhora, aquelles a qui vulneren més sistemàticament tots els seus drets, patint la violència 

masclista en tota la seva amplitud i crueltat. 

 

Volem dir PROU per denunciar la impunitat existent; per recuperar la dignitat;per transmetre als 

que esperen a creuar les fronteres que lluitarem sense descans per la universalització dels drets 

humans i la solidaritat internacional. 

 

Més informació 

 

Grup feminista de suport a la Caravana. "Dones lliures en territoris lliures"  

Per contactar amb nosaltres:feministessuportcaravana@gmail.com 

 

 

  

http://caravanafeministasobrimfronteres.blogspot.com.es/search/label/Inscripcions%20a%20la%20caravana.
mailto:feministessuportcaravana@gmail.com
mailto:feministessuportcaravana@gmail.com
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TTrriibbuunnaall  PPeerrmmaanneenntt  ddeellss  ppoobblleess  ((TTPPPP))  ssoobbrree  lleess  vviioollaacciioonnss  aammbb  

iimmppuunniittaatt  ddeellss  DDrreettss  HHuummaannss  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  mmiiggrraannttss  ii  

rreeffuuggiiaaddeess  

Dissabte 8 de juliol de 2017 

Aula Magna de la Universitat de Barcelona  

(Pl. Universitat, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, Barcelona) 

 

 

Les persones migrants i refugiades han contribuït considerablement i durant dècades de 
desenvolupament econòmic i polític d’Europa, així com als seus països d’origen. Algunes han 
arribat a posar-se en vaga de fam reivindicant drets bàsics com la reunificació familiar; també 
han protagonitzat lluites contra la detenció i la deportació. Moltes, avui dia, reafirmen els seus 
drets humans en lluites com aquelles de les persones migrants indocumentades reivindicant els 
drets dels seus fills/es, les persones que treballen en el servei domèstic, les que treballen com a 
jornaleres agrícoles a Europa, les que sobreviuen al sector informal, o com a treballadors de la 
construcció, construint les nostres cases i oficines; les que treballen al servei de la indústria 
turística en hotels i càterings, en el treball sexual, o bé en els vaixells i plataformes petrolieres. 

La Transnational Migrant Platform Europe (TMP-E), el Centre Filipí, ACATHII i Transnational 
Institut, des de desembre hem començat un procés de preparació per a CONVOCAR EL 
TRIBUNAL PERMANENT DELS POBLES amb l’objectiu de donar una clara visibilitat al poble dels 
migrants de tots els orígens com un subjecte inviolable de drets, d’identificar i jutjar la 
“cadena” de corresponsabilitat en tota la ruta migratòria que produeix la violació dels drets 
humans de les persones migrants, buscant de forma urgent l’accés a la justícia. 

Més informació 

 

  

http://transnationalmigrantplatform.net/?page_id=435
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11ªª  AAsssseemmbblleeaa  ffeemmiinniissttaa  aa  CCaattaalluunnyyaa  dd’’aabboorrddaattggee  ddee  lleess  

vviioollèènncciieess  mmaasscclliisstteess  

16 de setembre de 2017  a  CA LA DONA 

 

La persistència de les violències masclistes en totes les seves manifestacions, incloent els 
feminicidis, les violències sexuals a tots els àmbits, contra dones, lesbianes, trans, nens i nenes, 
evidencien no només la manca d’actuacions efectives des dels poders públics, sinó també 
l'existència d'una ofensiva que nega l'arrel masclista comú de  totes elles i la seva funció 
d’assegurar la subordinació de les dones. 

Davant d'aquesta regressió, diferents activistes i col•lectius feministes de Catalunya veiem la 
necessitat de trobar-nos per reflexionar i articular discursos, respostes i estratègies des dels 
feminismes per fer-hi front. 

Per això, us convoquem a un espai de trobada per compartir la diagnosi sobre les respostes 
institucionals a les violències masclistes a Catalunya, conèixer les iniciatives feministes en 
marxa, i consensuar prioritats, estratègies i propostes d'acció concretes en els diferents àmbits. 

 

Més informació  
 
Convoca: Novembre Feminista  (Ca la Dona) 
  

https://novembrefeminista.files.wordpress.com/2015/10/captura-de-pantalla-2017-04-14-a-las-10-44-21.png
https://novembrefeminista.files.wordpress.com/2015/10/captura-de-pantalla-2017-04-14-a-las-10-44-21.png
https://novembrefeminista.wordpress.com/
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3300//0066  PPrroojjeecccciióó  ddeell  ffiillmm  IIttttyy  BBiittttyy  TTiittttyy  CCoommmmiitttteeee  

 

 

El grups de Ca la Dona Sèries amb feminismes i Bollos en teoria us conviden a celebrar el dia de 

l’orgull bollo amb la projecció del film IttyBitty Titty Committee 

Ens veiem el dia 30 de juny a les 19 hores a Ca la Dona. 

Porteu crispetes!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  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.caladona.org/2017/06/projeccio-del-film-itty-bitty-titty-committee/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Itty_Bitty_Titty_Committee
mailto:xarxafem@xarxafeminista.org

