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TTaarrddaa  dd’’aammiigguueess  XXaarrxxaa  FFeemmiinniiss ttaa  

 
 

 
Estimades sòcies i amigues, 
el passat 20 de juny vam fer una trobada 
de “tarda d’amigues” a la Xarxa Feminista 
per compartir les nostres perspectives en 
l’actual context de crisi, per veure’ns i 
afermar els vincles existents i crear-ne de 
nous.  
Vam fer també un intercanvi d’abaloris i 
entre totes vam aconseguir reunir-ne un 
munt (foto).  
 
¡Gràcies a totes per contribuir amb els 
vostres abaloris!  

 
Ara estan exposats al NoBar de Ca la Dona i per una aportació simbòlica de 2€ poden trobar-se 
coses molt maques. Us animem a totes a que us passeu a fer una ullada i també que porteu els 
vostres abaloris per alimentar aquesta xarxa d’intercanvi i aportacions.  
 
¡Va ser un plaer compartir amb totes vosaltres, esperem que hi hagi moltes més trobades! 
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Hola a totes, 
 
com ja sabeu, el passat 1 i 2 juny es va celebrar la tercera edició de 
a Ca la Dona, sota el títol “Crisix?”
 
Al igual que les edicions anteriors
trobada i reflexió feminista, mant
com vulguin participar.  
 
Des de la Comissió Organitzadora considerem que aquesta edició de l’EFE ha estat un èxit i ha  
aconseguit aglutinar prop de 100 dones
 
Ara és moment de valorar els aspectes positius i 
avançar en les properes edicions. Per això ens agradaria comptar amb totes vosaltres a través 
de la vostra participació emplenant 
la Xarxa Feminista: http://www.xarxafeminista.org/
 
 
La vostra opinió és molt important i en
nos arribar l’enquesta al següent correu: 
 
 
 
¡Moltes gr àcies per la vostra participaci
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el passat 1 i 2 juny es va celebrar la tercera edició de l’Escola Feminista d’Estiu 
, sota el títol “Crisix?”.  

l igual que les edicions anteriors l’EFE va continuar fidel al seu plantejament d’es
mantenint el mateix format d’escola oberta i gratuïta

Des de la Comissió Organitzadora considerem que aquesta edició de l’EFE ha estat un èxit i ha  
prop de 100 dones!!!  

Ara és moment de valorar els aspectes positius i els millorables d’aquesta edició, per aprendre i 
les properes edicions. Per això ens agradaria comptar amb totes vosaltres a través 

de la vostra participació emplenant l’Enquesta de Valoració que trobareu a la pàgina web de 
http://www.xarxafeminista.org/ 

molt important i en ajuda a millorar l’escola, animeu-vos a dir la vostra 
enquesta al següent correu: xarxafem@xarxafeminista.org 

àcies per la vostra participaci ó! 
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l’Escola Feminista d’Estiu 

antejament d’espai de 
escola oberta i gratuïta a tantes dones 

Des de la Comissió Organitzadora considerem que aquesta edició de l’EFE ha estat un èxit i ha  

d’aquesta edició, per aprendre i 
les properes edicions. Per això ens agradaria comptar amb totes vosaltres a través 

trobareu a la pàgina web de 

vos a dir la vostra i feu-
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DDoobbllee  ccrr iiddaa  ddeess  ddee  llaa  XXaarrxxaa  FFeemmiinniiss ttaa  

 
 
 

 
Hola a totes, 
des de la Xarxa Feminista fa temps tenim  la inquietud i la necessitat 
d’alimentar i reforçar les xarxes, els vincles, els contactes... de dones i 
entre dones, que des de fa molts anys formem part del moviment 
feminista i de dones de Barcelona i de Catalunya. Corren temps difícils 
per totes nosaltres i és per això que sentim més que mai el desig 
d’enfortir-nos des de les relacions i el suport mutu. Per aquest motiu 
volem fer-vos una doble crida: 

 
 

• D’una banda, us animem a que ens envieu una breu presentació del vostre grup del 
qual en formeu part o participeu, tant si és nou com si existeix de fa temps, i nosaltres 
inclourem aquesta presentació en el nostre butlletí i en farem difusió per tal de donar-
vos a conèixer.    
 

• D’altra banda, volem iniciar un cicle de trobades de debat i reflexió, a partir de 
determinats textos que prèviament us faríem arribar per tal de preparar-los entre totes 
pel dia que ens trobem. Aprofitant que per l’Escola Feminista d’Estiu, que aquest any va 
tractar sobre la crisi, es va preparar un dossier amb textos molt interessants veiem que 
podia ser bona idea aprofitar aquesta feina que ja s’ha fet i triar algun d’aquests textos 
per anar treballant plegades. Tenim previst poder fer el primer debat cap a l’octubre, 
però hem de concretar encara la data. Us mantindrem informades. Mentrestant podeu 
fer una ullada al dossier de lectures que trobareu a la web de la Xarxa Feminista: 
http://www.xarxafeminista.org/escola-feminista 
 

Per a fer-nos arribar les vostres informacions, propostes o suggerències escriviu-nos al 
correu de la Xarxa Feminista: xarxafem@xarxafeminista.org 
 
 
         
¡Estarem encantades de rebre notícies vostres, anim eu-vos a participar!!! 
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SOLIDARITAT AMB LA POBLACIÓ DE SÍRIA

 Davant de l'escalada  creixent de violència contra la població civil, tant per part del règim d' Al
Assad com per part de diferents sectors armats,

Dones x Dones junt amb la Plataforma Aturem la 
http://www.aturemlaguerra.org/?q=node/258

Denunciem les morts i violència continuada contra les víctimes innocents
Demanem i exigim, el fi d'aquesta violència que ja s'ha cobrat més de 16.700 

Demanem que s'investiguin les tortures ( violacions etc..) que s'han comès i que s'estan 
cometent, fins i tot contra nenes i nens.

Que s'investiguin les desaparicions de ciutadanes i ciutadans civils.
Exigim que es respectin els drets humans per protegir la població civil i les persones refugiades 

que han hagut de fugir a altres països veïns.

FORA LA GUERRA DE LA HISTÒRIA

NI GUERRA QUE ENS DESTRUEIXI NI PAU QUE ENS OPRIMEIXI

PRESSUPOSTOS MILITARS PER DESPESES SOC

 Us convoque
a les 19.30 a la Plaça Sant Jaume

Dos articles interessants sobre el tema… 
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5107

Dones x Dones. Ca la dona . Ripoll 25 08002 Barcelona 

donesxdones@gmail.com 

 
 

 

aarr ii ttaatt   aammbb  llaa  ppoobbllaacciióó  ddee  SSíírr iiaa

 

SOLIDARITAT AMB LA POBLACIÓ DE SÍRIA  

ATUREM LA GUERRA 

 
creixent de violència contra la població civil, tant per part del règim d' Al
Assad com per part de diferents sectors armats, 

Dones x Dones junt amb la Plataforma Aturem la guerra: 
http://www.aturemlaguerra.org/?q=node/258 

Denunciem les morts i violència continuada contra les víctimes innocents
Demanem i exigim, el fi d'aquesta violència que ja s'ha cobrat més de 16.700 

( dones, infants, homes...) 
Demanem que s'investiguin les tortures ( violacions etc..) que s'han comès i que s'estan 

cometent, fins i tot contra nenes i nens. 
Que s'investiguin les desaparicions de ciutadanes i ciutadans civils.

es respectin els drets humans per protegir la població civil i les persones refugiades 
que han hagut de fugir a altres països veïns. 

FORA LA GUERRA DE LA HISTÒRIA  

NI GUERRA QUE ENS DESTRUEIXI NI PAU QUE ENS OPRIMEIXI

PRESSUPOSTOS MILITARS PER DESPESES SOCIALS
 

Us convoque m el proper dijous 12 de juliol
les 19.30 a la Plaça Sant Jaume  

Dos articles interessants sobre el tema… http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5107

US ESPEREM A TOTES 

Dones x Dones. Ca la dona . Ripoll 25 08002 Barcelona  
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creixent de violència contra la població civil, tant per part del règim d' Al- 
 

guerra: 

Denunciem les morts i violència continuada contra les víctimes innocents 
Demanem i exigim, el fi d'aquesta violència que ja s'ha cobrat més de 16.700 persones mortes  

Demanem que s'investiguin les tortures ( violacions etc..) que s'han comès i que s'estan 

Que s'investiguin les desaparicions de ciutadanes i ciutadans civils. 
es respectin els drets humans per protegir la població civil i les persones refugiades 

NI GUERRA QUE ENS DESTRUEIXI NI PAU QUE ENS OPRIMEIXI 

IALS 

m el proper dijous 12 de juliol  

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5100  
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5107 
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PPoorr tteess  OObbeerr tteess  aa  CCaa  llaa  DDoonnaa  

 
 

 
És un goig per a nosaltres celebrar la inauguració de la 
nova casa, així com els 25 anys d'existència d'aquest espai 
de dones que és Ca la Dona. 
 
 

JORNADA DE PORTES OBERTES 
Inauguració de la nova casa + 25 anys de Cld! 

Dissabte 14 de juliol, d' 11h a 14h 
a les 12h farem la benvinguda 

Hi haurà activitat per a les criatures, 
música (de llauna), projeccions i videomaton 

Us hi esperem a totes! 
(acte mixt) 

 
Comptarem amb la presència de representants de les 
polítiques públiques per a les dones i de les persones que 
han estat implicades en els diferents moments del procés 
de rehabilitació de ripoll 25. 

 
Com sabeu, és una trobada mixta, així que podeu aprofitar per a convidar la família, amistats i 
qui vulgueu a conèixer Ca la Dona. 
 
Hi haurà un videomatón, on totes les que vulguem, tindrem un minut per a parlar del que és i ha 
estat per a nosaltres l'experiència del camí de Casp a Ripoll (i desde Fonthonrada si voleu!). 
Així que podeu preparar-vos el vostre minut, o bé improvisar, és clar. 
Amb el recull de minuts gravats esperem elaborar un documental sobre Cld i la història de 
l'actual casa. 
 
Esperem i desitgem que la nova casa signifiqui un enriquiment per al barri, per a Barcelona i 
per a les xarxes i veus feministes de Catalunya. 
 
 
Us esperem a totes, el dia 14 de juliol! 
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CCaa  llaa  ddoonnaa  ddee  vviiss ii ttaa  aa  ll ’’eexxppoo  ddee  LLoollaa  AAnnggllaaddaa  

 
 

 
 

VISITA DE CA LA DONA A L’EXPO 
“LOLA ANGLADA, PODEROSA MEMÒRIA” 

 
AL MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA 
 
Adreça:  
Pl. de Pau Vila, 3 (Palau de Mar) 08003 BARCELONA (Barcelonès)  
DIMECRES 19 DE SETEMBRE  
a les 18.30 hores  
Reserveu la data a les agendes !!! 
 
QUEDEM TOTES A LA PORTA DEL MUSEU 
 

 Transports i vies d'accés Autobusos 14, 17, 19, 36, 39, 40, 45, 51, 57, 59, 64 i 157 Metro L4 
(groga) Barceloneta   
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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 12 de juliol, a les 19:30h   
Solidaritat amb la població de Síria, Plaça Sant Jaume 

 
Dissabte 14 de juliol, de 11 a 14h 

Portes Obertes de Ca la Dona, C/Ripoll, 25 
 

Dimecres 19 de setembre, a les 18:30h 
Visita expo Lola Anglada, Museu Història de Catalunya 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Les activitats de la Xarxa Feminista reben el suport de: 
 

www.xarxafeminista.org 
 

xarxafem@xarxafeminista.org  


