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JJaa  eesstteemm  aa  RRiippooll ll ,,  2255  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com ja sabeu, des del passat mes de març ja estem instal·lades a la seu definitiva de Ca la 
Dona, al carrer Ripoll, 25, on ja es pot respirar l’energia i la força que desprèn aquell espai, que 
haurem d’anar omplint entre totes de noves experiències, relacions, activitats, etc.  
 
Podeu venir a visitar-nos quan volgueu i conèixer el nou espai les que encara no heu passat 
per aquí, estarem encantades de rebre la vostra visita! 
 
¡Us hi esperem! 
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SSeemmiinnaarr ii   ““ AAnnààll iiss ii   ddee  llaa  ccrr iiss ii   ddeess  ddeell   ffeemmiinniissmmee””   

CCoooorrddiinnaaddoorraa  FFeemmiinniiss ttaa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El passat 14 i 15 d’abril va tenir lloc a Madrid el seminari “Anàlisi de la Crisi des del feminisme”, 
organitzat per la Federació Estatal d’Organitzacions Feministes, on van assistir 80 dones 
provinents de diferents indrets d’arreu l’Estat espanyol.  
 
El seminari va ser un èxit i l’assistència de dones va superar les previsions inicials. Van sorgir 
debats i reflexions molt interessants envers els temes proposats i en breu podreu consultar a la 
web de la Coordinadora Estatal informació i reculls del seminari http://www.feministas.org/ 
 
 

 
 

11  ii   22  ddee  jjuunnyy  EEssccoollaa  FFeemmiinniissttaa  dd’’EEsstt iiuu  22001122  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com ja sabeu des de fa dos anys la Xarxa Feminista, Ca la Dona i Activistes Independents 
organitzem l’Escola Feminista d’Estiu. Per a la seva preparació, cada any es crea una comissió 
per tal de debatre, reflexionar i decidir conjuntament els temes que es tractaran a l’EFE, així 
com per definir altres qüestions organitzatives de l’escola.  
 
La comissió ja porta un temps treballant en la preparació d’aquesta tercera edició de l’escola, 
que tindrà lloc els dies 1 i 2 de juny a Ca la Dona. Recordeu que aquesta comissió és oberta a 
totes aquelles dones que vulgueu participar-hi, ja sigui assistint a les reunions periòdiques 
d'organització, col·laborant en el procés preparatori o durant l'Escola en tasques de suport.  
 
Si esteu interessades en participar-hi envieu un correu a la Xarxa Feminista: 
xarxafem@xarxafeminista.org 
 
 ¡Us convidem a totes a participar i compartir! 
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CCaa  llaa  DDoonnaa  2255aannyyss   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1987-2012 25 anys de Ca la Dona + inauguració Ripoll 25 
 
Aquest 2012 Ca la Dona compleix 25 anys i volem aprofitar que a més hem estrenat nova casa 
per celebrar-ho. S’ha creat una comissió de festes 2012 on esteu totes convidades a participar. 
Si t’animes envia un correu a Ca la Dona info@caladona.org  
 
Si vols també pots venir a Ca la Dona per  donar un cop de mà en l'organització de la casa... 
encara queda molta feina per a fer! 

 

 

 
 

MMaannii ffeessttaacciióó  PPrroosstt ii ttuutteess  IInnddiiggnnaaddeess   

 

 

26a 
MANIFESTACIÓ 
PROSTITUTES INDIGNADES 
NO PROHIBEIXIS ELS MEUS DRETS 
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Diferents col·lectius, entitats, dones que exerceixen prostitució, veïnes i veïns presenten avui 
una campanya ciutadana de defensa de drets i en oposició a l’ordenança de “civisme” de la 
ciutat de Barcelona, al seu actual redactat i a l’enduriment  dels seus articles sobre prostitució 
anunciat pel consorci barceloní.  
  
La Campanya Prostitutes Indignades pretèn recollir veus contra la prohibició dels drets de les 
dones que exerceixen prostitució i contacten en la via pública. Fa dies, la campanya ja s’ha fet 
visible a partir de cartells que poc a poc van copant zones del barri del Raval amb missatges de 
reivindació i denúncia de les conseqüències de l’Ordenança. 
 
Discriminació, persecució policial, criminalització i assetjament són solament algunes de les 
repercussions de la prohibició de la prostitució que des de diferents sectors s'han denunciat i 
que la Campanya Prostitutes Indignades considera han de fer-se sentir. Per això, aquesta 
iniciativa s'adhereix a més al comunicat impulsat per algunes entitats que donen suport a dones 
que exerceixen prostitució. 
  
La Campanya Prostitutes Indignades reclama polítiques públiques en coherència amb les 
demandes de les dones que exerceixen prostitució, en el respecte dels seus drets ciutadans i 
fora de tota resposta de caràcter repressiva o policial.  
 
La Campanya considera a més que la proposta de modificació de l'Ordenança que pretén 
prohibir la prostitució pot tenir conseqüències gravíssimes sobre la vida de les dones, de les 
treballadores sexuals i també sobre aquelles dones que estan en un context de tracta amb 
finalitats de prostitució forçada i per tant reclama la fi de la violència institucional cap a aquests 
col·lectius.  
 
Així mateix, flama a una mobilització ciutadana en defensa dels drets de les dones que 
exerceixen prostitució el proper dia 26 d'abril a les 19h . Aquesta manifestació sortirà des del 
carrer Sant Ramon fins a la Plaça Sant Jaume  on es troba la seu del Ajuntament de 
l’Barcelona.  
 
La campanya estrena avui els seus espais de difusió a través de diferents xarxes socials i posa 
a la disposició d'els qui vulguin sumar-se i de mitjans de comunicació: 
  
Blog: www.prostitutasindignadas.wordpress.com. 
Twitter: @putasindignadas 
Facebook: prostitutas Indignadas 
E-Mail:prostitutasindignadas@gmail.com 

***Les companyes de Genera (http://www.genera.org.e s/) i Lloc de la Dona 
(http://www.llocdeladona.org/) ens han demanat fer suport en la difusió de la 
manifestació.  

 

 

 

 
 



 

JJoorrnnaaddaa

 

 

 

 

 
 
 
 
Estimades amigues, estimats ami

Aquest any 2012 CALALA, a 

ens hem proposat poder realitzar una jornada mensualment el darrer dissabte de cada mes, 

amb el desig i la il·lusió  de continuar teixint lligams i vincles solidaris que ens ajudin a recaptar 

fons per a donar suport a grups de dones en Centreamèrica, que treballen dia a dia contra les 

violències de gènere, pels drets de les dones i la pau.

El passat 31 de març vam realitzar la segona Jornada Solidària d’aquest any i ara us volem 

invitar a participar i donar difusió a la següent.

 

QUAN:  DISSABTE 28 D’ABRIL DE 16 A 19:30H

ON: en el  CENTRE  DE BENESTAR BARCELONA WELL WOMAN en C/CASP, 80 1º 3ª

 PROGRAMA: 

 16h – 17:30h   taller de RECICLATGE DE ROBA amb Isabel Marfany

17:30h – 18h   xerrada CALALA

18h – 19:30h   taller de RECICLATGE DE ROBA amb Isabel Marfany

16 – 19:30h   Sessions durant

                        MASSATGES (20 minut

                        QUIROPRÀCTICA

                        MÈTODE GRINBERG 

daa  SSooll iiddààrr iiaa  eennttrree  DDoonneess--  CCaallaa

s amics:  

 més de donar continuïtat a les Jornades Solidàries entre Dones, 

ens hem proposat poder realitzar una jornada mensualment el darrer dissabte de cada mes, 

amb el desig i la il·lusió  de continuar teixint lligams i vincles solidaris que ens ajudin a recaptar 

fons per a donar suport a grups de dones en Centreamèrica, que treballen dia a dia contra les 

violències de gènere, pels drets de les dones i la pau. 

t 31 de març vam realitzar la segona Jornada Solidària d’aquest any i ara us volem 

cipar i donar difusió a la següent. 

DISSABTE 28 D’ABRIL DE 16 A 19:30H 

ENESTAR BARCELONA WELL WOMAN en C/CASP, 80 1º 3ª

taller de RECICLATGE DE ROBA amb Isabel Marfany 

CALALA 

taller de RECICLATGE DE ROBA amb Isabel Marfany 

s durant tota la tarda de… 

(20 minuts) 

CTICA amb Muriel Poli (20 minuts) 

NBERG / REFLEXOLOGIA amb Charlotte Crowther (30 minut
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aallaa  

més de donar continuïtat a les Jornades Solidàries entre Dones, 

ens hem proposat poder realitzar una jornada mensualment el darrer dissabte de cada mes, 

amb el desig i la il·lusió  de continuar teixint lligams i vincles solidaris que ens ajudin a recaptar 

fons per a donar suport a grups de dones en Centreamèrica, que treballen dia a dia contra les 

t 31 de març vam realitzar la segona Jornada Solidària d’aquest any i ara us volem 

ENESTAR BARCELONA WELL WOMAN en C/CASP, 80 1º 3ª 

amb Charlotte Crowther (30 minuts) 
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 PROFESSIONALS SOLIDÀRIES: 

Reciclatge de Roba   ¡Transforma vells texans en una fantàstica faldilla! ¡Customitza una 

samarreta! En aquest taller Isabel Marfany ens ensenyarà unes eines bàsiques per a 

transformar roba. Treballarem de texà a faldilla o samarreta customitzada (depenent del teu 

nivell). Porta els teus propis texans i samarreta i els retals que vulguis. 

Quiropráctica Dra. Muriel Poli fa servir una técnica que consisteix en l’estimulació amb 

precisió de punts al llarg de la columna vertebral per a sanar el cos i alliberar bloquejos 

espinals. Sessions de 20 minuts.  

Mètode Grinberg  Impartit  per Charlotte Crowther: Sessions del Mètode Grinberg on podràs 

aprendre a deixar anar l’esforç físic que hagi en el teu cos i experimentar benestar i força. 

Sessions de Reflexologia en els peus o les mans per relaxació, dones embarassades i 

molèsties físiques i emocionals.  

  

APORTACIÓ SOLIDÀRIA: 

1 sessió 15€   //   2 sessions 20€   //   3 sessions 30€ 

  

COM PARTICIPAR? 

Fes la teva reserva solidària contactant amb Calala: 

658 036 922    ó   648 251 452 

info@calala.org     www.calala.org  

 Des de CALALA volem agrair l’esforç i la solidaritat de les Professionals Solidàries pel seu 
temps i el seu talent, i especialment al Centro de Bienestar Barcelona Well Woman. ¡Sense 
elles les Jornades Solidàries entre Dones no serien possible!  

Els fons recaudats en la Jornada Solidària entre Dones donen suport a grups de dones que 
s’organitzen per transformar les seves vides i comunitats. ¡Acompanya’ns! 
  
  
** Calala  és un fons de dones que mobilitza solidaritat política i econòmica pels drets i els 
moviments de les dones. Captem fons i entreguem donacions a grups de base comunitària i 
organitzacions de dones i feministes que treballen temes poc "financiables" per grans agències 
donants: drets sexuals i reproductius, contra les violències de gènere, per l’eliminació dels 
estereotips sexistes.**  
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RReeccoorrddeeuu......    

 

Benvolgudes, 
és la nostra intenció donar a conèixer les activitats que ens feu 
arribar dels diferents grups que esteu vinculats a la Xarxa 
Feminista. És una forma de mantenir el contacte, enfortir els 
nostres vincles i compartir sabers i experiències entre totes. Us 
fem arribar un recull d'activitats que creiem que poden ser del 
vostre interès. Us animem a enviar-nos les vostres activitats de 
forma sintètica. 

 
 

 

 

 
 

 

AAtteenncciióó  AAggeennddeess!!   

Dijous 26 d’abril a les 19:00h   
Manifestació Prostitutes Indignades, de C/Sant Ramon a Pl. Sant Jaume 

 
Dissabte 28 d’abril, de 16 a 19:30h  

Jornada Solidària entre Dones-Calala, al Centre de Benestar Barcelona Well Woman 
 

1 i 2 de juny 
Escola Feminista d’Estiu a Ca la Dona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Les activitats de la Xarxa Feminista reben el suport de: 
 

www.xarxafeminista.org 
 

xarxafem@xarxafeminista.org  


