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Vam iniciar la reunió tastant uns pastissos boníssims preparats per l’Àngels, apagant les 
espelmes i fent-nos la foto de rigor. Ens vam reunir unes vint dones i encara que no érem 
moltes, fem una valoració molt positiva de la trobada perquè va resultar tant especial i 
enriquidora que ens ha deixat un regust molt entranyable que desitgem compartir. 

Quan preparàvem la reunió, vam pensar que el tema de la crisi és tant ampli que ens podíem 
perdre enmig de les seves giragonses i nosaltres volíem parlar-ne i acostar-nos-hi d’una forma 
que no ens debilités sinó que en sortíssim reforçades. Vam decidir iniciar la trobada amb una 
dinàmica que ens ajudés a tocar de peus a terra: a la roda de presentació explicaríem el nostre 
locus davant la crisis. Vam creure que exposar el lloc vivencial, la situació laboral i familiar de 
cadascuna explicitant la tendència del recorregut vital des de les àvies i mares fins a les filles i 
nétes les que en tinguéssim, ens ajudaria a contextualitzar les nostres intervencions. Volíem 
reflexionar sobre el lloc d’on venim, on estem en el present i on pensem que podem anar. Mai o 
fins d’aquí molt temps no tornarem a gaudir, col·lectivament, d’una societat “benestant” o dit 
curt i ras que mai tornarem a ser tan riques, econòmicament parlant, com fa uns anys enrere. 
Les nostres filles i les nostres nétes ho tenen i ho tindran molt complicat, potser més complicat 
del que ho vam tenir les que som més grans actualment tot i les carències que vam viure i que 
ara estiguin molt més ben preparades que nosaltres. 

Bé, el fet és que vam fer aquesta proposta a les dones reunides i cadascuna va anar narrant 
lliurament els seu recorregut vital. Es va crear un ambient d’escolta i de silenci que 
embolcallava les narracions de cadascuna tot descobrint retalls de vides coratjoses i 
esforçades que reflectien la lluita per tirar endavant somnis i esperances. Ens sap greu no 
haver gravat la reunió perquè hauria estat un recull d’històries de vida molt valuós i que hagués 
pogut engreixar el recull d’història oral que tenim a Ca la Dona (per cert, al final us fem una 
proposta!) 

És impossible transcriure el fil narratiu de cadascuna o els moments que ens feien riure o els 
que ens provocaven un nus a l’estòmac, però en aquell ambient contagiós de solidaritat i 
empatia es van anar desfilant trames que parlaven d’on venim, on estem i com veiem el futur. 

D’on venim?  

Algunes hem tingut àvies que no havien pogut anar a escola i no sabien ni llegir ni escriure; 
algunes venim de famílies que han viscut processos migratoris i moltes estretors econòmiques; 
el destí d’algunes ha estat marcat per l’origen social i els estereotips vigents,. Altres hem hagut 
de fer feines poc qualificades i/o adoptar els rols de gènere; algunes venim de famílies que han 
tirat endavant gràcies al paper fort que les dones han jugat i que podríem definir-les com a 
matriarcals...  

On estem?  

Algunes hem pogut cursar estudis universitaris i fins i tot fer cursos de doctorat i especialització; 
altres hem tingut feines remunerades i contínues i encara hi ha altres que ni hem pogut entrar 
en el mercat laboral. Algunes estem cobrant la jubilació i altres no podem cobrar ni la prestació 
de l’atur. Algunes arribades no fa gaire ens plantegem retornar als països d’origen i d’altres 
nascudes aquí estem fent les maletes per marxar fora. Algunes hem hagut d’obrir de nou les 
portes de les nostres llars per acollir els fills i filles que ja s’havien emancipat perquè gent que 
havia tingut una casa ara viu sota un pont... i no pararíem... 

On anem? Hem de buscar alternatives com... 

Fomentar l‘economia solidària com a una opció que pot resoldre moltes de les necessitats 
actuals i divulgar les possibilitats que aporta a la crisi. Imaginar mesures de supervivència que 
ens portin a sortir del sistema capitalista i heteropatriarcal. I sempre hem de comptar amb les 
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resistències actives i passives que ens han ajudat a viure altres crisis i continuar lluitant per un 
altre món possible.  

 

CONTINGUT “E XTRA”  D’ANIVERSARI  

A continuació trobareu algunes impressions de les que hi vam ser: 

Em va agradar molt i van sortir moltes coses per pensar-hi. MONTSE CERVERA 

Tuve miedo de que hubiéramos generado una expectativa de debate con contenido teórico y que 

pudiera estar faltándole a quien hubiera asistido por eso. Sin embargo, hacia el final de la sesión tuve 

la impresión de que les había gustado el encuentro y que no había frustraciones de expectativas. A mí 

me gustó. Hubo momentos en que las “historias de linaje” me emocionaron y, en general, me sirvió 

para sentirme acompañada en este cansancio que me retuerce de tanto en tanto: ¿Caramba, es que la 

vida va a ser siempre estar alerta y en lucha? ¿Se trata siempre de esto? ¿Acaso los tiempos más o 

menos tranquilos son solo treguas temporales como para no morir de agotamiento? ¡Ja, Ja! Hoy me 

parece que sí. Pero que es así para todas y eso nos hace más grandes, nada más... Algo así como: ¡No es 

para tanto! ¡Sobrevivimos y a veces conseguimos estar en paz, que no es poco! Me gustó. Me hizo bien. 

Espero que a las otras también. FLAVIA LIMONE 

Em va impressionar el silenci i el respecte amb el que ens escoltàvem unes a les altres. Es va crear un 

clima molt especial i jo sentia com si estiguéssim en una bombolla suspesa per uns instants fora de les 

coordenades d’espai i temp,s perquè cadascuna ens transportava a un territori concret, a una situació 

determinada i a un moment precí ... Era com si cada dona obrís una finestreta i ens deixés mirar al 

paisatge de la seva infantesa, respirar l’aire de casa seva, sentir la pudor de la fàbrica on va treballar o 

somiar plegades el seu desig. Hi va haver frases que se m’han quedat gravades com si fossin imatges: 

“Mi padre tenía cinco bocas que alimentar. Yo, no era una hija...!Era una boca!” o “Em van enviar a la 

fàbrica i les companyes em deien per animar-me: demà és diumenge!... i jo pensava... i demà passat, 

dilluns!”. Quin grup tan divers per edats i orígens... i al mateix temps tan sintonitzat! Va ser molt 

engrescador pel que vam compartir i perquè ens vam regalar mútuament trossets de vida! Quina bona 
celebració per als 15 anys de la Xarxa Feminista! MONTSERRAT OTERO 

 A aquesta celebració dels 15 anys de la Xarxa Feminista, com m’acostuma a passar, vaig arribar tard 

(en llatí es diu “in medias res” que queda més dissimulat). Ja s’havia menjat el pastís, però n’havia 

quedat i estava boníssim. I les companyes ja portaven estona explicant la seva manera de viure i veure 

la CrisiX… Jo no havia tingut temps de remirar-me els textos proposats per al debat i, per tant, pensava 

que no podria dir res, però estava parlant la Maria i algunes de les coses que deia em resultaven molt 

properes o sigui que, quan em va tocar el torn, alguna cosa vaig dir. M’apunto al reconeixement a la 

genealogia de les dones que han viscut “sempre”en crisis, una darrera l’altra, aquí i allà, i de la qual en 

formem part. Aquestes dones, amb tota la seva diversitat, ens donen les pautes de la resistència, de la 

solidaritat i sobretot de la superació personal i col·lectiva. Com sempre no som ni les primeres ni les 

úniques que ens hem d’afrontar a una crisi i d’aquesta genealogia hem de treure les forces i la dignitat 

per fer-hi front sense defallences. Posar en comú records, vivències i experiències de crisis ens 

enriqueix: això no ens ho poden “retallar”… i una xarxa de dones com és la Xarxa Feminista ens hauria 
de permetre saltar-nos la CrisiX sense por de caure. MERCÈ OTERO-VIDAL 

 

*ATENCIÓ: ens agradaria molt que les que vau venir a la trobada us animeu a escriure les 
vostres impressions-opinions-reflexions sobre els diferents temes que es van parlar, no es 



 

tracta de fer un article, sinó que tingue
Ens les podeu enviar a xarxafem@xarxafeminista.org
posarem a la nostra pàgina web per compartir. 
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FEM ART'12, AFINITATS ::: 18ena Mostra d'Art de Don es de Ca la Dona
 

Un any més arriba la Mostra d'Art de Dones de Ca la Dona, projecte artístic feminista que, al 
voltant d’una exposició monogràfica i temàtica, vol provocar reflexions artístiques diferencials, 
iròniques, dramàtiques i, sobre tot, alternatives a tot allò que
sempre tractat d'una mateixa manera.

Dies de l’exposició   

La mostra romandrà oberta del 18 d’octubre al 15 de  novembre.

Horari: de 16- 20h de dilluns a dijous

*si es vol visitar en horari de matí, d’11 a 14h, només cal sol·licitar

Contacte: 

Comissió FemArt’12 Coordinadores: Karol Bergeret i Laia PinsachI a la comissió, també: 
Teresa Sanz i Dolo Pulido -- Ca la Dona 
– 934 127 161 – 655 909 477 
 
 
Amb el suport de: 
 
Generalitat de Catalunya-Institut Català de les Dons, Diputació de Barcelona i Ajuntament de 
Barcelona -ICUB 
 
 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ó que tingueu la llibertat de poder escriure allò que us vingui de gust
xarxafem@xarxafeminista.org i si ens doneu el vostre perm

àgina web per compartir.  

MMoossttrraa  dd’’AArr tt   CCaa  llaa  DDoonnaa  

FEM ART'12, AFINITATS ::: 18ena Mostra d'Art de Don es de Ca la Dona

Un any més arriba la Mostra d'Art de Dones de Ca la Dona, projecte artístic feminista que, al 
voltant d’una exposició monogràfica i temàtica, vol provocar reflexions artístiques diferencials, 
iròniques, dramàtiques i, sobre tot, alternatives a tot allò que estem acostumades a veure 
empre tractat d'una mateixa manera. 

La mostra romandrà oberta del 18 d’octubre al 15 de  novembre.  

20h de dilluns a dijous  

si es vol visitar en horari de matí, d’11 a 14h, només cal sol·licitar-ho a Ca la Dona

Comissió FemArt’12 Coordinadores: Karol Bergeret i Laia PinsachI a la comissió, també: 
Ca la Dona – C/Ripoll, 25, 08002. Barcelona femart@caladona.org 

655 909 477 

Institut Català de les Dons, Diputació de Barcelona i Ajuntament de 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ò que us vingui de gust. 
si ens doneu el vostre permís les 

FEM ART'12, AFINITATS ::: 18ena Mostra d'Art de Don es de Ca la Dona  

Un any més arriba la Mostra d'Art de Dones de Ca la Dona, projecte artístic feminista que, al 
voltant d’una exposició monogràfica i temàtica, vol provocar reflexions artístiques diferencials, 

estem acostumades a veure 

Ca la Dona    

Comissió FemArt’12 Coordinadores: Karol Bergeret i Laia PinsachI a la comissió, també: 
Barcelona femart@caladona.org 

Institut Català de les Dons, Diputació de Barcelona i Ajuntament de 

- - - - - - - - - - - 



 

2ª SUBHASTA FEMART
 
 
*La subhasta d'aquest any celebrarà la seva segona edició amb un esdeveniment especial: 
amb les obres cedides per artistes contemporànies, es subhastarà també una valuosa
feta i firmada per Lola Anglada
amiga que va tenir cura de Lola Anglada els darrers anys de
 
Aquesta acció, nascuda l'any passat com una necessitat d'autofinançament de la mostra, va 
resultar una experiència molt positiva, generadora de sinceres col·labo
les artistes i el públic. 
 
La idea d'aquesta subhasta continua essent la de que les artistes interessades presentin una 
obra que s'exposarà durant la Mostra FemArt i que, posteriorment, es subhastarà
festa de cloenda. La participació és voluntària i els diners recaptats s'invertiran en l'organització 
de la propera edició (tal com s'està duent a terme aquest any).
 
Esperem que us animeu a participar!!!
 
 
Podeu consultar tota la informació
 

http://femartmostra.blogspot.com.es/
 

 

 
   
 

JJ

““ PPeerr   uunnaa

 
PER UNA VIDA VIVIBLE EN UN MON LIMITAT,
Resistències i sinergies feministes, ecofeministes i ecologistes.
 
26 d’octubre tarda i 
L’Espai Jove La Fontana
c/ Gran de Gràcia 190
(cantonada amb c. Santa Rosa, parada 
III
 
27 d’octubre tarda de 2012
C.A.T. CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS
Plaça Anna Frank, s/n (cantonada Travessia de St. Antoni)
Metro de Fontana L
  

Jornades per abordar, amb una 
col·lectives a les diverses crisis que es troben
actual: financera, econòmica, alimentaria, energètica, climàtica, de la biodiversitat, de la cura 
personal i la reproducció social de la vida humana.

2ª SUBHASTA FEMART  

*La subhasta d'aquest any celebrarà la seva segona edició amb un esdeveniment especial: 
amb les obres cedides per artistes contemporànies, es subhastarà també una valuosa
feta i firmada per Lola Anglada. Aquesta obra ha estat una donació  de Mon
amiga que va tenir cura de Lola Anglada els darrers anys de  la seva vida.

Aquesta acció, nascuda l'any passat com una necessitat d'autofinançament de la mostra, va 
resultar una experiència molt positiva, generadora de sinceres col·laboracions i lligams entre 

La idea d'aquesta subhasta continua essent la de que les artistes interessades presentin una 
obra que s'exposarà durant la Mostra FemArt i que, posteriorment, es subhastarà

participació és voluntària i els diners recaptats s'invertiran en l'organització 
de la propera edició (tal com s'està duent a terme aquest any). 

Esperem que us animeu a participar!!! 

informació al blog de FemArt 

ra.blogspot.com.es/ 

JJoorrnnaaddeess  IInntteerrnnaacciioonnaallss    

aa  vviiddaa  vviivv iibbllee  eenn  uunn  mmóónn  ll iimmii tt

 
PER UNA VIDA VIVIBLE EN UN MON LIMITAT,
Resistències i sinergies feministes, ecofeministes i ecologistes.
  
26 d’octubre tarda i  27 d’octubre mati de 2012
L’Espai Jove La Fontana   
c/ Gran de Gràcia 190 -192 
(cantonada amb c. Santa Rosa, parada de
III-verda  ) 
  
27 d’octubre tarda de 2012  
C.A.T. CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS
Plaça Anna Frank, s/n (cantonada Travessia de St. Antoni)
Metro de Fontana L-III verda (A 5 min de l’Espai Jove Fontana)
 

Jornades per abordar, amb una visió holística, les causes, efectes, i possibles respostes 
col·lectives a les diverses crisis que es troben  interrelacionades de forma simultània en el món 
actual: financera, econòmica, alimentaria, energètica, climàtica, de la biodiversitat, de la cura 
personal i la reproducció social de la vida humana. 
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*La subhasta d'aquest any celebrarà la seva segona edició amb un esdeveniment especial: 
amb les obres cedides per artistes contemporànies, es subhastarà també una valuosa litografia 

de Montserrat Carrió, la 
la seva vida. 

Aquesta acció, nascuda l'any passat com una necessitat d'autofinançament de la mostra, va 
racions i lligams entre 

La idea d'aquesta subhasta continua essent la de que les artistes interessades presentin una 
obra que s'exposarà durant la Mostra FemArt i que, posteriorment, es subhastarà  durant la 

participació és voluntària i els diners recaptats s'invertiran en l'organització 

ttaatt””   

PER UNA VIDA VIVIBLE EN UN MON LIMITAT, 
Resistències i sinergies feministes, ecofeministes i ecologistes. 

de 2012 

de metro de Fontana  L 

C.A.T. CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS 
Plaça Anna Frank, s/n (cantonada Travessia de St. Antoni) 

(A 5 min de l’Espai Jove Fontana) 

visió holística, les causes, efectes, i possibles respostes 
interrelacionades de forma simultània en el món 

actual: financera, econòmica, alimentaria, energètica, climàtica, de la biodiversitat, de la cura 
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Davant de tots aquest fenòmens cal consciencia de justícia social i ambiental, i aliances de 
solidaritat internacional, per a construir alternatives inclusives per a tota la societat. 
  
És fonamental recollir les lluites, plantejaments, experiències, teories i politiques que les dones 
estan impulsant arreu del món. 
  
Les jornades es retransmetran en directe per internet i també hi podreu interactuar per 
chat: www.entrepueblos.org  
  
***ATENCIÓ: Inscripció prèvia, blog:  http://perunavidavivible.wordpress.com//  
  
Podreu disposar d’un SERVEI DE LUDOTECA 
  
Organitzen:   Entrepobles, Ecologistes en  Acció, “Dones i Treballs” de Ca la Dona , Marxa 
Mundial de Dones,  Creació Positiva, Dones x Dones, Xarxa Internacional de Dones Periodistes 
de Catalunya,  Tamaia, Xarxa Feminista, Ca la Dona, Cooperacció 
 Amb el  suport: AGORA NORD-SUD (Entrepobles, Veterinaris Sense Fronteres, Medicus 
Mundi-Catalunya, Setem, Engineria Sens   Fronteres, Observatori del Deute per la 
Globalització), PBI-Brigades Internacional de Pau, Xarxa de Consum Solidari,   SAC- Aliança 
per la Sobirania Alimentària de Catalunya, Programa Barcelona Solidaria-Ajuntament de 
Barcelona,    ACCD Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament-Generalitat de 
Catalunya. 
  ___________________________________________________________________________ 
  
 
PROGRAMA ACTUALITZAT DEFINITIU 
 
PER UNA VIDA VIVIBLE EN UN MON LIMITAT, 
Resistències i sinergies feministes, ecofeministes i ecologistes 
  
26 divendres tarda 
A l’Espai Jove Fontana, a la sala d’actes 
 
18h Benvinguda 
 
Presentació a càrrec de la Comissió Organitzadora 
 
18.30h Taula rodona 
 
Sostenibilitat de la vida. Una mirada feminista a les crisis: financera, econòmica, alimentària, 
energètica, climàtica, de la biodiversitat, de la cura personal i la reproducció social de la vida 
humana i les seves interrelacions. 
 
Intervindran: 
Cristina Carrasco. Economista feminista, participa a Dones i Treballs de Ca la Dona 
Yayo Herrero. Co-coordinadora de Ecologistas en Acción 
Míriam Nobre. Coordinadora General de la Marcha Mundial de Mujeres (Brasil) 
Modera el debat Rosa Miró, cooperativista economia social (Coop57, Arç) 
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27 dissabte matí 
A l’Espai Jove Fontana, a la sala d’actes 
 
9.30h Taula rodona 
 
¿Existeix un vincle natural entre feminisme i ecologia? Dualisme cultura/natura. Diverses 
cosmovisions. 
 
Intervindran: 
Alicia Puleo. Filòsofa, ecofeminista. 
Verena Stolke. Antropòloga, feminista 
Lourdes Huanca. Lideresa, pagesa feminista de FEMUCARINAP-Perú 
Modera el debat Hortensia Fernández (Ecologistes en Acció, Dones i Treballs de Ca la Dona) 
 
11.45h Pausa 
 
12h Taula rodona 
 
Els nostres cossos, els nostres territoris. Dret al propi cos, drets sexuals, drets reproductius, 
polítiques demogràfiques. 
 
Intervindran: 
Lorena Cabnal. Indígena maya-xinka, feminista (AMISMAXAJ- Guatemala) 
Montse Pineda. Feminista-Creación Positiva, participa a Xarxa de Dones per la Salut 
Carme Valls.  Metgessa, directora del programa Dones, Salut i Qualitat de Vida del CAPS 
Modera el debat Montserrat Cervera (Dones x Dones, Ca la Dona) 
 
14.15 Pausa migdia 
 
27 dissabte tarda 
Al C.A.T. CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS 
 
16.30 Blocs de debats 
 
A la sala polivalent 
Teixim resistències, construïm esperances. Respostes col·lectives, propostes de “nous 
models”. Un altre món és possible? 
 
Intervindran: 
Ariadna Pomar. Horts urbans Comunitaris de Barcelona.  
Eva Yus. Plataforma Aturem Eurovegas – Salvem el Delta del Llobregat. 
Barbara Grosskopf. Xarxa de Dones Artesanes- Escola de Pastors (Pallars) 
Esther Baiges-Miro. L’aigua es vida - Moviments socials de les Terres del Ebre 
Betlem Cañizar Bel, Ca la Dona – Espai Feminista 
Neus Moreno. Dones, Treballs i Salut (ISTAS-CCOO, Dones i Treballs de Ca la Dona) 
Modera el debat Laura Palau (Entrepobles) 
 
19.30 Reflexions finals 
 
20h Cloenda 
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II  JJoorrnnaaddeess  DDrreett   ii   TTrraattaa  ddee  DDoonneess   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Jornades Dret i Trata de Dones 
26 octubre 2012 
Lloc: Sala de Conferències, Pati Llimona (Regomir 3 , Barcelona) 
 
Inscripció y contacte: info@donesjuristes.cat 
 
9:30 Inauguració Jornades 
 
Mercè Claramunt. Presidenta Dones Juristes 
 
9:45 – 11:15 Taula: Marc Jurídic 
 
Introducció al marc jurídic de la trata des d'una perspectiva dels drets de les dones 
Lorena Garrido Jiménez. Grup Antígona UAB – Dones Juristes 
 
Matrimonis forçats: noves formes de trata de dones 
Noelia Igareda González. Grup Antígona UAB. Projecte Matrifor (UE) 
 

11:15 - 11:30 Pausa 

11:30 - 13:00  Taula: Intervenció des d’una perspectiva de drets 

La víctima de trata amb finalitats de prostitució forçada: detecció i identificació  

Clarisa Velocci. Associació Genera. Integrant de la Xarxa Catalana sobre la Trata de Persones 
(XCT)  

Intervenció en la protecció i reparació de las víctimes. 

Sandra Camacho. Advocada. SICAR.cat (Adoratrius) Integrant de la Xarxa Catalana sobre la 
Trata de Persones (XCT)  

13: 00 – 13:30 Debat 

13.30 Clausura 

Montse Gatell. Presidenta de l’Institut Català de les Dones. 
 

 



 

SSoo

 
 

 

Us animem a apuntar-vos… 

 

20:30h Benvinguda 

 

21h – 22h Lectures. Comiats

 

22h Sopar i després karaoke, dj i ball…

 

Sopar: Pico de gallo, guacamole, fesols amb arròs, nachos, tortitas, mole poblano de pollastre. 

A salses picants i no picants, tu triaràs. Postres: moniatos, pessics Chavela, sorbet de t

taronja i un bon Coscorrón. 

 

Preu: Sòcies Ca la Dona 12 €. No s

 

Com apuntar-vos: Ompliu les vostres dades en el formulari 

Temps per apuntar-vos fins el 20 octubre

Recordatori: Ca la Dona, c/Ripoll 25 de Barcelona, Catalunya

 

FORMULARI SOPAR LLUNÀTIC CHAVELA VARGAS

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEN6QW50RjBqalpqbldHM0k5NHdN
WFE6MA 

 

 

 
 
 
 
 
 

ooppaarr   ll lluunnààtt iicc  aa  CCaa  llaa  DDoonnaa    

Hola dones…Us proposem un sopar llunàtic de 

tardor a Ca la Dona, el proper 

d’octubre especialment dedicat a Chavela 

Vargas que va morir aquest estiu.

 

Serà una castanyada molt particular amb 

comiats a Chavela, poemes, música i 

sopar.. fins i tot farem un “altar mexicà” en 

record de les mortes. 

22h Lectures. Comiats  

22h Sopar i després karaoke, dj i ball…  

: Pico de gallo, guacamole, fesols amb arròs, nachos, tortitas, mole poblano de pollastre. 

A salses picants i no picants, tu triaràs. Postres: moniatos, pessics Chavela, sorbet de t

€. No sòcies 14€ 

Ompliu les vostres dades en el formulari del sopar. Senzill! 

vos fins el 20 octubre 

: Ca la Dona, c/Ripoll 25 de Barcelona, Catalunya 

FORMULARI SOPAR LLUNÀTIC CHAVELA VARGAS: clica aquest enllaç 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEN6QW50RjBqalpqbldHM0k5NHdN
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Hola dones…Us proposem un sopar llunàtic de 

tardor a Ca la Dona, el proper dimecres 31 
especialment dedicat a Chavela 

Vargas que va morir aquest estiu. 

Serà una castanyada molt particular amb 

comiats a Chavela, poemes, música i 

sopar.. fins i tot farem un “altar mexicà” en 

: Pico de gallo, guacamole, fesols amb arròs, nachos, tortitas, mole poblano de pollastre. 

A salses picants i no picants, tu triaràs. Postres: moniatos, pessics Chavela, sorbet de tequila i 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEN6QW50RjBqalpqbldHM0k5NHdN
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SSeemmiinnaarr ii --ddeebbaatt   ssoobbrree  eell   ddrreett   aall   pprrooppii   ccooss   

 
 

SEMINARI-DEBAT SOBRE EL DRET AL PROPI COS 

Avortament lliure i gratuït 

10 de novembre a les 4 de la tarda a Ca la dona (Ri poll 25) 

 

Benvolgudes companyes,  
Com sabeu, estem en uns moments difícils pel que fa als 
drets de les dones i en especial el nostre dret a decidir està 
sent directament atacat. 

 

Des de la Campanya pel Dret a l'Avortament Lliure i Gratuït us convidem a participar a 
la jornada. En primer lloc, volem reflexionar amb totes vosaltres sobre què entenem pel dret 

al propi cos, la maternitat, la sexualitat, com transmetem certs valors... i tot allò 
relacionat amb els drets sexuals i reproductius. 
 

Després d'una pausa, volem plantejar-nos com continuar enriquint el moviment, com ens 

organitzem, com podem incidir millor a la societat i les nostres organitzacions...com 
continuem la nostra lluita, que també és la vostra. 
 

Desitgem que aquesta jornada sigui del vostre interès i que a més de que vingueu a 
compartir les vostres idees amb nosaltres en feu difusió. Aviat posarem textos a la web 
i al facebook 
 

Us hi esperem! 
 

Campanya pel Dret a l'Avortament 

dretalpropicos@gmail.com 

telèfon 934127161 

  

http://www.facebook.com/search/results.php?q=dret+al+propi+cos&init=quick&tas=search_prel

oad&search_first_focus=1348253541619#!/pages/Dret-al-propi-cos/344781018885896 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÀÀggoorraa,,  nnoou

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT A LA PREMSA, SOBRE LA CREACIÓ D’ÀGORA,
L’ ESPAI DE LES DONES DE CUBELLES

Els grups de dones de Cubelles, han creat l’espai ÀGORA, amb la finalitat de sumar 
sinèrgies, enfortint el teixit associatiu femení i treballar amb polítiques de gènere per a 
les dones de Cubelles. 
 
Què és Àgora?  
 
Àgora és un espai promogut per un grup de done
 
Som dones que representem diversos grups i en
Som dones que, a títol individual o en representació d’una entitat, estem compromeses 
amb el desenvolupament, la reflexió i l’aprofundiment
Som dones convençudes que a Cubelles cal iniciar un camí per introduir la igualtat i 
l’equitat en tots els àmbits de la vida ciutadana.
 
Per tal de generar aquest espai plural de participació i debat ens plante
següents objectius: 
 
Fomentar la participació i la implica
Incidir en l’aplicació i el seguiment de les polít
Impulsar accions específiques per avanç
 
L’apoderament de les dones cubellenq
La millora de la seva qualitat de vida.
L’ avenç en la igualtat d’oportunitats.
El treball per a una Cubelles sense discriminació de gènere.
Treballar per a la eradicació de la violència masclista.
La promoció per a la utilització d’un llenguatge no s
 
Accions a curt i mig termini 
 
Impulsar el Consell Municipal de les Dones de Cubelles.

ouu  EEssppaaii   ddee  lleess  DDoonneess  ddee  CCuubb

COMUNICAT A LA PREMSA, SOBRE LA CREACIÓ D’ÀGORA, 
L’ ESPAI DE LES DONES DE CUBELLES 

grups de dones de Cubelles, han creat l’espai ÀGORA, amb la finalitat de sumar 
sinèrgies, enfortint el teixit associatiu femení i treballar amb polítiques de gènere per a 

Àgora és un espai promogut per un grup de dones d’esquerres i progressistes:

Som dones que representem diversos grups i entitats de dones del municipi.
Som dones que, a títol individual o en representació d’una entitat, estem compromeses 
amb el desenvolupament, la reflexió i l’aprofundiment de les polítiques de gènere.
Som dones convençudes que a Cubelles cal iniciar un camí per introduir la igualtat i 
l’equitat en tots els àmbits de la vida ciutadana. 

Per tal de generar aquest espai plural de participació i debat ens plante

Fomentar la participació i la implicació de les dones de Cubelles. 
Incidir en l’aplicació i el seguiment de les polítiques de gènere del municipi.
Impulsar accions específiques per avançar en la igualtat mitjançant:

L’apoderament de les dones cubellenques. 
La millora de la seva qualitat de vida. 
L’ avenç en la igualtat d’oportunitats. 
El treball per a una Cubelles sense discriminació de gènere. 
Treballar per a la eradicació de la violència masclista. 
La promoció per a la utilització d’un llenguatge no sexista. 

 

Impulsar el Consell Municipal de les Dones de Cubelles. 
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bbeell lleess   

grups de dones de Cubelles, han creat l’espai ÀGORA, amb la finalitat de sumar 
sinèrgies, enfortint el teixit associatiu femení i treballar amb polítiques de gènere per a 

d’esquerres i progressistes: 

titats de dones del municipi. 
Som dones que, a títol individual o en representació d’una entitat, estem compromeses 

lítiques de gènere. 
Som dones convençudes que a Cubelles cal iniciar un camí per introduir la igualtat i 

Per tal de generar aquest espai plural de participació i debat ens plantegem els 

iques de gènere del municipi. 
ar en la igualtat mitjançant: 



 

Promoure i col·laborar en la creació d’un Centre d’Informació i Desenvolupament 
d’Eines per a les Dones de Cubelles (CIDEC) que tingui com a objectius impulsar 
activitats i generar coneixement en polítiques d’ igualtat i de gènere.
Aglutinar el saber de les dones de Cubelles.
 
 
Dones La Fita Por Derecho Propio
Dones amb Iniciativa Dones La Mar
 
Cubelles, 25 de setembre de 2012
 
Font: http://wwwlaatalaia.blogspot.com.es/

 
 

 
 
 

2255NN  DDiiaa  iinntteerrnnaaccii

  

 
Per tot això seguim convocant a totes el 
anar plegades a la Plaça San Jaume.
 
La propera trobada de preparació serà el 24 d’octubre a les 7 a ca la dona, on 
acabarem el manifest qu us farem arribar a totes.
 
Xarxa de Dones  feministes contra la violència
prouagress ionsalesdones@gmail.com
Ca la Dona. Ripoll 25  08002 6 Barcelona 
 
 
 

Promoure i col·laborar en la creació d’un Centre d’Informació i Desenvolupament 
d’Eines per a les Dones de Cubelles (CIDEC) que tingui com a objectius impulsar 

ctivitats i generar coneixement en polítiques d’ igualtat i de gènere.
Aglutinar el saber de les dones de Cubelles. 

Dones La Fita Por Derecho Propio 
Dones amb Iniciativa Dones La Mar 

Cubelles, 25 de setembre de 2012 

http://wwwlaatalaia.blogspot.com.es/ 

iioonnaall   ddee  llaa  NNoo  VViioollèènncciiaa  ccoonnttrr

 

La Xarxa de Dones  feministes contra la 
violència informa que celebrarà com sempre
el Dia internacional de la No violència contra 
les dones el mateix  dia 25 de Novembre
denunciar que una vegada 
interessos de Govern per damunt dels 
les dones celebrant les eleccions el 25 de 
Novembre, que és una data que se celebra
des del 1981  en record de les germanes 
Mirabal i que fins i tot NNUU va començar a 
celebrar des del 1999. 
 

 

Per tot això seguim convocant a totes el dia 25 a le s 6 de la tarda a Canaletes
anar plegades a la Plaça San Jaume. 

La propera trobada de preparació serà el 24 d’octubre a les 7 a ca la dona, on 
acabarem el manifest qu us farem arribar a totes. 

feministes contra la violència  
ionsalesdones@gmail.com  

08002 6 Barcelona – Tel: 93 4127161 
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Promoure i col·laborar en la creació d’un Centre d’Informació i Desenvolupament 
d’Eines per a les Dones de Cubelles (CIDEC) que tingui com a objectius impulsar 

ctivitats i generar coneixement en polítiques d’ igualtat i de gènere. 

trraa  lleess  ddoonneess   

feministes contra la 
informa que celebrarà com sempre  

Dia internacional de la No violència contra 
dia 25 de Novembre i vol 

denunciar que una vegada més es posen els 
interessos de Govern per damunt dels drets de 
les dones celebrant les eleccions el 25 de 

que és una data que se celebra  
en record de les germanes 

Mirabal i que fins i tot NNUU va començar a 

s 6 de la tarda a Canaletes  per 

La propera trobada de preparació serà el 24 d’octubre a les 7 a ca la dona, on 



 

IIII  TTrroobbaa

 
 

 
           
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aaddaa  ““ AAuurroorraa  GGaarrcc iiaa  BBeerr ttoommeeuu

 
 
 
Aquest any de nou l’associació de Dones La Fita 
convoca de nou ... 
 
 II Trobada ¨Aurora Garcia Bertomeu¨ que tindrà
Café Armengol de Cubelles, diumenge 28 d’
partir de les sis de la tarda . 
 
Es un acte obert a sòcies,amics i amigues i tothom qui 
vulgui gaudir d´una tarda amigable.
Comptarem amb la magia d´en Isidre Rosell i les veus 
de Joan Fustegueres  i Gloria Clavero,
amics i propers. 
 
Diem adéu a l’estiu entre nosaltres!
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uu””   

associació de Dones La Fita 

Bertomeu¨ que tindrà lloc al 
diumenge 28 d’ octubre a 

s,amics i amigues i tothom qui 
vulgui gaudir d´una tarda amigable. 
Comptarem amb la magia d´en Isidre Rosell i les veus 

i Gloria Clavero, tots ells bons 

estiu entre nosaltres! 
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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!!   

Del 18 d’octubre al 15 de novembre 
Mostra d’Art 2012 

 
26 i 27 d’octubre 

Jornades Internacionals “Per una vida vivible en un món limitat” 
 

Divendres 26 d’octubre  
I Jornades Dret i Trata de Dones al Pati Llimona 

 
Diumenge 28 d’octubre 

II Trobada “Aurora Garcia Bertomeu”, a l’associació de Dones de la Fita 
 

Dimecres 31 d’octubre   
Sopar Llunàtic a Ca la Dona C/Ripoll, 25 

 
Dissabte 10 de novembre 

Seminari-debat sobre el dret al propi cos, a Ca la Dona 
 

Diumenge 25 de novembre 
Dia Internacional de la No violència contra les dones, a les 18h a Canaletes 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Les activitats de la Xarxa Feminista reben el suport de: 
 

www.xarxafeminista.org 
 

xarxafem@xarxafeminista.org  


