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FULL INFORMATIU · Núm. 86 ·  Octubre 2017 
 

AAtteenncciióó  AAggeennddeess  OOccttuubbrree!!!!!!  
 

  99OO  [[AACCTTEE]]  DDeessaaffiiaammeennttss  ppeerr  aa  llaa  ccoonnssttrruucccciióó  ddee  llaa  ppaauu  ddiinnss  

ddeell  FFeemmiinniissmmee  ppooppuullaarr  aammbb  llaa  SSaannddrraa  iissaazzaa  GGiirraallddoo,,  

mmeemmbbrree  ddee  llaa  RReedd  FFeemmiinniissttaa  AAnnttiimmiilliittaarriissttaa  ddee  MMeeddeelllliinn  

((CCoollòòmmbbiiaa)),,  aa  lleess  1199hh  aa  CCaa  llaa  ddoonnaa..    

  1111OO  RReeuunniióó  ddee  llaa  CCoommiissssiióó  88  ddee  MMaarrçç  22001188,,  aa  lleess  1199hh  aa  CCaa  llaa  

ddoonnaa..    

  1166OO  SSiittuuaacciióó  ddee  lleess  ddoonneess  ddeeffeennssoorreess  ddee  ddrreettss  hhuummaannss,,  eenn  

ll’’aaccttuuaall  ccoonntteexxtt  dd’’iimmpplleemmeennttaacciióó  ddeellss  AAccoorrddss  ii  ccoonnssttrruucccciióó  ddee  

llaa  ppaauu,,  aammbb  GGllòòrriiaa,,  ccoooorrddiinnaaddoorraa  ddee  ll’’OOrrggaanniittzzaacciióó  

FFeemmeenniinnaa  PPooppuullaarr  ddee  CCoollòòmmbbiiaa,,  aa  lleess  1188hh  aa  CCaa  llaa  ddoonnaa..  

  2200OO  [[DDIIÀÀLLEEGGSS]]  ddeeffeennsseemm  llaa  vviiddaa::  ""RReessiissttèènncciieess  ii  

ccoonnssttrruucccciióó  ssoocciiaall  ddeess  ddee  lleess  ddoonneess  ddee  MMééxxiicc  ii  CCaattaalluunnyyaa""  

  2211OO    11ªª  AAsssseemmbblleeaa  ffeemmiinniissttaa  aa  CCaattaalluunnyyaa  dd’’aabboorrddaattggee  ddee  lleess  

vviioollèènncciieess  mmaasscclliisstteess,,  aa  CCaa  llaa  DDoonnaa  

  1111OO  [[ÚÚllttiimmaa  hhoorraa]]  TTrroobbaaddaa  ffeemmiinniissttaa  ppeerr  ppaarrllaarr  ddee  llaa  

ppoollííttiiccaa  ddee  lleess  ddoonneess  ddaavvaanntt  llaa  ssiittuuaacciióó  aaccttuuaall  

  

CCoonnssuulltteeuu  ttootteess  lleess  aaccttiivviittaattss  aa  llaa  wweebb  ddee  CCaa  llaa  DDoonnaa!!    

  

http://www.redfeministaantimilitarista.org/
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
http://www.caladona.org/2017/09/1110-trobada-feminista-per-parlar-de-la-politia-de-les-dones-davant-la-situacio-actual/
http://www.caladona.org/2017/09/1110-trobada-feminista-per-parlar-de-la-politia-de-les-dones-davant-la-situacio-actual/
http://caladona.org/
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PPeennsseemm  ii  sseennttiimm    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de la Xarxa Feminista, tot i que tenim opinions polítiques diferents, tenim un 
posicionament clar arran els fets succeïts en les darreres setmanes. Per una banda, el nostre 
rebuig absolut a les violències i als setges policials i sexuals, vinguin d’on vinguin, així com a la 
pèrdua de llibertats o drets aconseguits, amb l'esforç de moltes. I per l’altra, el nostre 
reconeixement a les resistències i a l’apoderament popular, al suport mutu i a la solidaritat 
generosa de totes. 

Com a feministes, estem preocupades pel rumb patriarcal que ha pres el xoc de trens. La manca 
de diàleg dels líders polítics  o el protagonisme atorgat als cossos de seguretat, així com la 
penalització de veus que han denunciat els abusos sexuals. En canvi, poc se n’ha parlat de les 
àvies i la quantitat de dones que van anar a desobeir, sense emprar un to victimitzador.  

Analitzem-ho, cuidem-nos i fem-nos fortes! 
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2288  ddee  sseetteemmbbrree::  DDiiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ppeerr  llaa  

ddeessppeennaalliittzzaacciióó  ddee  ll’’aavvoorrttaammeenntt    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El passat dia 28 de setembre la Xarxa Feminista va donar suport a les accions reivindicatives 
impulsades per La Campanya pel dret a l’avortament lliure i gratuït a Catalunya que enguany 
comptava amb la participació de reconegudes activistes internacionals. 
Es va celebrar a Ca la Dona (C/ Ripoll, 25), a les 18:30 hores  la xerrada “Dret a l’avortament: 
presó, prohibició i desigualtat en l’accés”, amb l’ intervenció de  Morena Herrera (El Salvador), 
Sílvia Aldavert (Catalunya) i Sac Nicté (Stop Violències Andorra). L’acte, va comptar també 
comptarà amb una fila zero d’activistes d’Hondures, Xile, Guatemala i Mèxic. Posteriorment, a 
les 20 h del vespre, vam participar en una concentració de protesta a la plaça Sant Jaume de 
Barcelona. El lema va ser clar: “Ni mortes, ni preses, ni clandestines. Ens volem vives i lliures!”. 
Els continguts de totes les intervencions de les activistes feministes va deixar clar que el dret a 
l’avortament continua sent un privilegi. Que les legislacions repressores i condicions desiguals 
d’accés impedeixen la garantia efectiva de la interrupció voluntària de l’embaràs. 
L’Organització Mundial de la Salut calcula que cada any es realitzen al voltant de 22 milions 
d’avortaments en condicions perilloses a tot el món1. Aquesta xifra no només reflecteix la 
permanència de greus obstacles a la llibertat de les dones de decidir sobre la seva maternitat. 
També revela la innecessària imposició de greus riscos per a la salut de milions de dones. 
Amb motiu del Dia internacional per la despenalització de l’avortament, que se celebra cada 
any el 28 de setembre, la Campanya pel dret a l’avortament lliure i gratuït va denunciar els 
diversos factors que, arreu del món, impedeixen a les dones decidir amb llibertat i seguretat 
sobre el seu cos. A la vegada, va alertar de “l’ofensiva retrògrada, masclista i patriarcal” que, a 
nivell internacional, amenaça els drets de les dones. 
A l’Estat espanyol, la garantia efectiva del dret a la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) es 
veu limitada per dues qüestions essencials. D’una banda, hi ha diferències territorials que es 
tradueixen en un accés desigual a l’avortament. Les dones que viuen en zones més rurals 
s’enfronten a més dificultats a l’hora de rebre un tractament d’IVE amb garanties. D’altra 
banda, l’exigència del consentiment de pares i/o mares per a les joves d’entre 16 i 18 anys les 
aboca en moltes ocasions a tirar endavant un embaràs no desitjat o a avortar de manera 
clandestina. A Catalunya aquest factor és especialment greu, ja que es requereix el 
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consentiment de tots dos progenitors per a aquests casos, tot i la moció parlamentària que des 
de principis d’any insta a la retirada d’aquesta restricció addicional2. 
El panorama és més alarmant si la mirada 
s’amplia a l’àmbit internacional, on la IVE pot 
arribar a comportar penes de presó. A 
Andorra, per exemple, les dones que 
decideixen avortar han de fer-ho a 
l’estranger; al país veí, l’avortament està 
totalment prohibit. Altres països europeus, 
com Malta, Irlanda o Polònia també disposen 
de legislacions molt restrictives. 
A l’altra banda de l’Atlàntic, a Amèrica 
Llatina, la situació és igualment escandalosa3. 
La recent reforma aprovada a Xile, que 
despenalitza l’avortament en tres supòsits, 
ha estat una petita victòria als corrents antielecció que es fan sentir amb força a tota la regió. 
La gran majoria de països llatinoamericans (amb l’excepció d’Estats com Cuba o Uruguai) 
imposen normes molt restrictives a la IVE. Els casos més flagrants són els d’Haití, Nicaragua i El 
Salvador, on l’avortament és totalment il·legal. 
En aquest últim país desenvolupa la seva lluita l’activista Morena Herrera, una de les activistes 
internacionals que ha participat en les accions reivindicatives impulsades enguany a Catalunya 
per la Campanya pel dret a l’avortament lliure i gratuït. Morena Herrera va ser situada l’any 
passat per la BBC entre les 100 dones de més incidència  d’Amèrica Llatina4, treballa per la 
despenalització de l’avortament al seu país, on una vintena de dones estan empresonades amb 
l’acusació d’haver interromput el seu embaràs.  També van està amb nosaltres la companya 
hondurenya Erika García Cárcamo i la guatemalenca Cristina Chiquín. 
 
Campanya pel Dret a l'Avortament. Lliure i gratuit  dretalpropicos@gmail.com 
1Organització Mundial de la Salut. Preventing unsafe abortion. Juny de 2017. 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs388/en/ 
2Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears. El Parlament de Catalunya aprova 
per unanimitat la realització de campanyes de sensibilització sobre els Drets Sexuals i 
Reproductius. 31 de gener de 2017. 
http://apfcib.org/el-parlament-de-catalunya-aprova-per-unanimitat-la-realitzacio-de-
campanyes-de-sensibilitzacio-sobre-els-drets-sexuals-i-reproductius/ 
3Euronews. Despenalización del aborto en América Latina: ¿qué excepciones?. 25 d’agost de 
2017. 
http://es.euronews.com/2017/08/25/la-legalidad-del-aborto-en-america-latina-que-
restricciones 
4BBC. Quiénes son las 9 latinoamericanas en la lista de 100 mujeres del 2016 de la BBC. 21 de 
novembre de 2016. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38051337  
 
 
Amb el següent enllaç podeu llegir el manifest.  
 
 
_____________________________________________________________________________ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs388/en/
http://apfcib.org/el-parlament-de-catalunya-aprova-per-unanimitat-la-realitzacio-de-campanyes-de-sensibilitzacio-sobre-els-drets-sexuals-i-reproductius/
http://apfcib.org/el-parlament-de-catalunya-aprova-per-unanimitat-la-realitzacio-de-campanyes-de-sensibilitzacio-sobre-els-drets-sexuals-i-reproductius/
http://es.euronews.com/2017/08/25/la-legalidad-del-aborto-en-america-latina-que-restricciones
http://es.euronews.com/2017/08/25/la-legalidad-del-aborto-en-america-latina-que-restricciones
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38051337
https://www.facebook.com/dretalpropicos
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Celebrem el dia d'acció global per la despenalització de 
l’avortament i anem juntes a Andorra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dissabte 7 d'octubre, la Xarxa Feminista en col·laboració amb la Campanya pel Dret a l'Avortament 
Lliure i Gratuït i d’altres associacions feministes, impulsa l‘organització d’un bus per viatjar a Andorra i 
donar suport a la reivindicació de despenalització de l'avortament. Les dones andorranes han de marxar 

del país per poder avortar, ja que està penalitzat en qualsevol cas. L'única solució és desplaçar-se 
fora de les seves fronteres, majoritàriament a Catalunya o França, i pagar entre 300 i 1.000€. 
Les entitats estimen que són centenars les dones que prenen aquesta decisió. 
 
Per fer front a això, la plataforma Stop Violències ha iniciat una campanya de recollida de signatures per 
demanar la despenalització de l’avortament en els tres supòsits bàsics. El nombre total de signatures 
s’enviaran al Consell d’Europa: GREVIO i CEDAW. Volen elevar la qüestió a instàncies europees després 
de la reiterada negativa del Govern d'Andorra a adaptar la legislació als supòsits fixats per Nacions 
Unides sobre el dret a l'avortament.  
 
Davant d'aquesta situació, i com a resposta a la crida de les dones andorranes, hem organitzat un bus 
per anar a mostrar el nostre suport i solidaritat en l'acte que celebraran.   
 
Lloc de sortida i hora:  Dissabte 7 d'octubre a les 8.30h Estació d'Autobusos de Barcelona/Sants.  
Preu: 15 euros 
Email de contacte:  xarxafem@xarxafeminista.org 
Ompliu formulari: 
https://docs.google.com/forms/d/1HjuXLkiu2aPUmlVBJXdKDWvU_V6Z6UDMNYah7OUML9A/prefill 
 

Esperem omplir els carrers d'Andorra. Us necessitem a totes!  

https://docs.google.com/forms/d/1HjuXLkiu2aPUmlVBJXdKDWvU_V6Z6UDMNYah7OUML9A/prefill
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CCooeedduuccaacciióó  RRaaddiiccaall--mmeenntt  FFeemmiinniissttaa    

 

Amb l'empenta de les Jornades Radical-ment Feministes i de l'Escola Feminista d'Estiu 
d'enguany, la Xarxa Feminista es proposa continuar treballant sobre la Coeducació, visibilitzar 
 el protagonisme del feminisme pel que fa a una educació de qualitat que comporta el 
reconeixement de la igualtat i de la diferència, el trencament d'estereotips i la superació del 
binarisme dels gèneres, que es proposa erradicar l'androcentrisme dominant en l'àmbit 
acadèmic i que promou la no violència i el respecte i valoració de la diversitat en l'àmbit 
personal i social. 
 
El grup de coeducació de Ca la dona, amb el suport de la Xarxa Feminista, conscient de les 
diverses inquietuds i necessitats que té la comunitat educativa pel que fa a la coeducació, ha 
presentat un projecte de curs que ha estat acceptat pel Consorci d'Educació, de manera que al 
final es donarà el pertinent certificat de formació. 
 
Tenim els continguts i els recursos i l'experiència personal i professional per a poder oferir 
aquest curs que motivi i inciti la discussió i la posada en pràctica de la coeducació en els nostres 
centres escolars.  
 
Els continguts giraran entorn  del trencament amb la relació binària dels gèneres, de la violència 
sexista, el dret de les dones al propi cos, el diàleg intergeneracional , la invisibilitat de les dones, 
la publicitat, el treball de cura, els mitjans de comunicació, la cultura de la pau i la sostenibilitat 
i els més bàsics reformulats com l'ús del llenguatge, l'ocupació de l'espai, la formació 
afectivosexual i la formació professional.  
 
Per a assolir l'acreditació del curs caldrà 20 hores de formació (15 presencials + 5 treball 
personal). El curs es portarà a terme en 5 sessions de 3 hores (de 10 a 13h.) el tercer dissabte 
de cada mes, des del gener fins al maig de 2018. Es realitzarà a Ca la Dona (C/Ripoll, 25, 
Barcelona) 
 
La inscripció es pot fer des d'ara fins al desembre. 1000420511   La coeducació al món 
educatiul. L’enllaç per a donar-se d'alta a l'activitat és 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?
p_codi=1000420511&p_curs=2017-2018&p_es_inscr=S 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_codi=1000420511&p_curs=2017-2018&p_es_inscr=S
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_codi=1000420511&p_curs=2017-2018&p_es_inscr=S
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FFeemmiinniissmmee  ii  lleeggiittiimmiittaatt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les companyes del grup de Ca la Dona, Feministes per la Independència, van organitzar un acte 

el dia 27 de setembre que va ser molt interessant tant el contingut com per l’atmosfera i la 

complicitat que va generar entre totes nosaltres. 

 

Es van plantejar els conceptes de legalitat i legitimitat des de la perspectiva de la Filosofia del 

Dret Feminista que destaca que la legalitat respon als interessos dels grups de poders 

hegemònics de cada moment històric i que per tant les lleis són movibles d’acord a les 

aspiracions populars que són les que legitimen les normes legals segons les voluntats i 

necessitats. 

 

També es van destacar les aportacions dels feminismes a favor de la justícia social i de la solució 

pacífica dels conflictes amb les experiències de negociació i mediació que sempre hem 

practicat. 

 

Un altre concepte que es va explicitar va ser com tenir cura de les pors i incerteses que les 

situacions conflictives que estem vivint. La pràctica feminista ha generat i ha buscat sempre 

formes de resistència passiva que apoderin tota la societat per viure aquests moments amb 

serenitat i esperança. 
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FFeemmiinniisstteess  eenn  eellss  ssoovviieettss::  110000  aannyyss  ddee  llaa  rreevvoolluucciióó  rruussssaa  

 

 

 

 

Les companyes del Centre de Documentació de Ca la Dona estan preparant un acte de 
commemoració de la revolució russa del 1917 i a les dones que hi participaren i la feren 
possible. 

El dilluns 23 d’octubre, a les 19h. a Ca la Dona, parlarem del context històric revolucionari de 
principis del segle XX i de la diversitat d’accions i de participació de les dones en els moviments 
socialistes i obrers i de les seves aportacions publicades que donen testimoni teòric i personal 
del que es viure en aquells moments. La seva influència arriba fins a nosaltres malgrat la 
invisibilització androcèntrica que han patit totes aquestes dones. 

Ja us informarem proprament dels detalls de l’acte i de les participants. 
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TTeerrrraa  ddee  nniinnggúú  --  PPeerrssppeeccttiivveess  ffeemmiinniisstteess  ssoobbrree  llaa  iinnddeeppeennddèènncciiaa  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una compilació de veus diverses que aporten nous elements al debat actual. Terra de Ningú 
és un llibre col·lectiu amb 47 contribucions de feministes i activistes LGTBI que explora les 
relacions entre els feminismes i la independència. Veus diverses reflexionen sobre els processos 
d'alliberament nacional en el nostre context per aportar nous elements i noves visions sobre el 
procés de ruptura actual. 

El col·lectiu Gatamaula, conjuntament amb Pol·len edicions, acabem de començar una 
campanya de micromecenatge per fer possible la publicació d’aquest llibre. Volem visibilitzar 
veus poc presents en els debats actuals sobre la qüestió nacional i la independència: veus 
feministes per part de dones, lesbianes i trans, veus queers, andaluses, anarquistes, migrades, 
xarnegues, musulmanes, de treballadores sexuals, veus des dels moviments socials i des de 
l'acadèmia, dels Països Catalans, del Kurdistan i d'Euskal Herria. 

Les feministes alcem la veu en aquest procés de ruptura! AJUDA'NS A FER POSSIBLE AQUEST 
PROJECTE! 

 
 
 
 
Aquí teniu l’enllaç de la campanya: 
http://vkm.is/terradeningu 

  

http://vkm.is/terradeningu
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66  --  2277//1100        MMoossttrraa  IIll··lliimmiittaaddeess  22001177  ddee  FFeemmAArrtt    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 6 al 27 d’octubre, Ca la dona allotjarà l’exposició Il·limitades, de les ac(r)tivistes de FemArt. 

Aquest any pretenen transgredir els límits, els quals segons elles: “és una construcció artificial 

que pretén classificar-nos des d’una perspectiva reguladora concreta i jerarquitzada. Quan no 

hi ha límits repressors, cauen les fronteres i es fan possibles les relacions. La majoria dels límits 

subjecten i alhora exclouen i rebutgen. Una aliança entre el reprimit i l’exclòs, i el marginal, es 

converteix en una possibilitat de revolta. En tot cas, cada límit que s’instaura sembra la llavor 

de les transgressions que el desbordaran i que delaten la seva existència fabricada i contingent. 

Sentir-nos IL·LIMITADES vol dir viure en constant insubmissió, en constant diàleg i confrontació 

amb tot allò que se’ns presenta com a formes tancades i massa “definides”, ¡Es tracta de 

desobeir la paràlisi!” 

La Mostra 2017, IL·LIMITADES conté una 20ena  d’obres feministes i innovadores amb diversitat 

de suports amb la finalitat de fer al públic reflexionar i actuar. A més de la inauguració es podrà 

visitar la Mostra al llarg de tot el mes d’octubre de dilluns a divendres de 17 a 20h. També es 

podran concertar horaris per visites en grup. Entre les diverses activitats complementàries de la 

Mostra que tindran lloc al llarg del mes d’octubre volem destacar: 

-       El taller Mujeres que no fueron portada a càrrec de Lala Pasquinelli i la Performance 

 Polifonies corpòries a càrrec de l’Artèria. Divendres 20 d’Octubre a les 17.30h. 

-       L’acte de cloenda  amb la presentació de la guanyadora, l’acció participativa  de  Dance 

Here Project  a la plaça 8 de març a les 18.30h. L’estrena de la lectura dramatitzada de l’obra De 

generaciones de l’autora Isabel Franc. 

-       Kafeta Feminista a partir de les 20.30h a càrrec de Les Fatales i Radio Whisky Bar. 

Per més informació podeu visitar la web: femartmostra.org/ 
 

http://www.femartmostra.org/p/convocatoria.html
http://www.femartmostra.org/
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2200//1100        DDeeffeennddaammooss  llaa  vviiddaa::  ""RReessiissttèènncciieess  ii  ccoonnssttrruucccciióó  

ssoocciiaall  ddeess  ddee  lleess  ddoonneess  ddee  MMèèxxiicc  ii  CCaattaalluunnyyaa""    

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diálegs amb grups feministes internacionals i locals: 

  

 -Norma Andrade – Grup d’Acció pels Drets Humans i la Justícia Social (Lluita contra el 

feminicidi) 

 – Ximena Antillón – FUNDAR acompanyament psicosocial a familiars del cas Ayozinapa 

– Norma Romero. Las Patronas. Solidaritat amb el col·lectiu migrant Frontera Sud 

 – Ernestina Ortíz Peña – Representant de la Coordinadora Nacional de Dones Indígenes- 

CONAMI, i del Congrés Nacional Indígena- CNI  –   

– Companyes feministes de la Xarxa Feminista i de Dones x Dones  

  

Organitza:  

Comissió Gènere- Taula per Mèxic 

Xarxa Feminista   

Amb el suport de: 

Ca la Dona  

Dones x Dones 

Tamaia 

  

ACTIVITAT NO MIXTA  

A Ca la dona (c/ Ripoll, 25), divendres 20 d’octubre a les 19h. 
  

https://maps.google.com/?q=c/+Ripoll,+25&entry=gmail&source=g
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2211//1100        11aa  AAsssseemmbblleeaa  aa  FFeemmiinniissttaa  aa  CCaattaalluunnyyaa  

dd''aabboorrddaattggee  ddee  lleess  vviioollèènncciieess  mmaasscclliisstteess  

 

Sessió a Ca la Dona (Ripoll, 25 - BCN) el dissabte 21/10/2017 OMPIU FORMULARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta assemblea es convoca des de Novembre Feminista, un espai de confluència de dones i 
col·lectius diversos que des d’àmbits com el jurídic, l’educatiu, la cooperació, l’atenció directa i 
l’activisme feminista treballen per l’abordatge de les violències masclistes. 
Novembre Feminista ens proposa una trobada per tractar des de els feminismes alguns temes 
que ens permetin compartir el que estem fent, socialitzar bones pràctiques, aprendre, obrir-nos 
a noves visions de les violències, i sobre tot, veure que és el que creiem més rellevant per 
consensuar i prioritzar accions en el propers temps. 
En aquesta trobada serà important recollir també l’històric dels moviments feministes davant 
les violències masclistes. Contextualitzar les violències masclistes en un marc neoliberal i 
d’ofensiva del patriarcat. 
Compartim amb totes vosaltres, per que us animeu a participar, la proposta metodològica pel 
desenvolupament de l’ Assemblea: 
PRIMER MOMENT- presentació de les assistents i breu introducció sobre “l’estat de la 
qüestió”. 
SEGON MOMENT- grups de debat/treball paral·lels  
1) autodefensa feminista 2) violències sexuals 3) discurs i relat  4) mitjans de comunicació - 
xarxes socials. El grups s'han d'enfocar a debatre i treballar en definir prioritats i propostes 
concretes. 
TERCER MOMENT- espai "plenari" per propostes, aliances, estratègies i definició de prioritats. 
Per cloure la jornada, un objectiu desitjable,  reflectir  en un document la tasca feta amb  les 
propostes, conclusions i acords finals que consensuem. 
Participem-hi! Entre totes ho farem possible !!! 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1uzK7bhAsJfqa2PnvDmQ_44ABc2msGTcjfCkzmGFD56g/edit
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ÚLTIMA HORA!!! 
 
11/10:: Trobada feminista per parlar de la política 
de les dones davant la situació actual 
Publicat a 4 set. 2017 per secretaria caladona. 

  

 

 

Des de Dones X Dones  (on estem també dones de Feministes indignades i Feministes per la 

independència), us convoquem a totes a una trobada a ca la dona el dimecres 11 d’octubre a 

les 18h per compartir la situació que vivim, des de les raons a les emocions , a les propostes de 

sortir d’aquesta situació, per donar-nos sororitat, cura. seguretat i amor entre nosaltres per ser 

un bloc feminista per la llibertat, i la pau des dels feminismes amb totes les seves mirades i 

accents 

Moltes hem fet comunicats, (que son a la web de ca la dona..i altres com Antigona som 

defensores, WILP....) 

Hem plorat d’emoció, de por, de joia per la dignitat de la gent i el seu compromís, 

immagimnació i desobediència, i  acció noviolenta però també tristes per la repressió violenta i 

patriarcal,  i pel futur. 

Ens calen moltes trobades però  comencem dia 11 a les 18h de la tarda a Ca la dona (c/ Ripoll, 

25). 

Us esperem a totes ens necessitem juntes… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  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/2017/09/1110-trobada-feminista-per-parlar-de-la-politia-de-les-dones-davant-la-situacio-actual/
http://www.caladona.org/2017/09/1110-trobada-feminista-per-parlar-de-la-politia-de-les-dones-davant-la-situacio-actual/
http://www.caladona.org/
http://www.lafede.cat/som-defensores/
http://www.lafede.cat/som-defensores/
http://wilpf.es/1287-2/
http://www.caladona.org/2017/10/1110-trobada-feminista-per-parlar-de-la-politia-de-les-dones-davant-la-situacio-actual/dxd1noname2-2/
mailto:xarxafem@xarxafeminista.org

