
 1 

 

 

 

 

Escola Feminista d’Estiu per a Dones que No Som com Cal .................................................... 2 
28 Maig Dia Internacional d’acció per la salut de les dones ..................................................... 4 
Jornada de la Fondona ................................................................................................................. 5 

Recordeu ........................................................................................................................................ 7 

Atenció Agendes! ........................................................................................................................... 7 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FULL INFORMATIU · Núm. 59 ·  Maig 2013 



 2 

EEssccoollaa  FFeemmiinniissttaa  dd’’EEsstt iiuu  ppeerr   aa  DDoonneess  qquuee  NNoo  SSoomm  ccoomm  CCaall   

 

Amb molta il·lusió, us convidem a endegar 
aquesta quarta edició de l’Escola Feminista 
d’Estiu (EFE) com a un espai d’autoformació on 
fem circular els sabers per tal de compartir 
coneixements i participar en i de les teories 
feministes amb allò que cadascuna vulguem 
aportar-hi.  
No espereu trobar classes magistrals amb 
ponents expertes parlant a una col·lectivitat atenta 
i que després formula alguna pregunta per animar 
el debat. A l’EFE, volem compartir experiències 
feministes de forma horitzontal i relacionar els 
coneixements entre totes les assistents des d’un 
bon començament. 

 

Pots trobar el dossier i molta més informació sobre 
l’EFE a la pàgina web de la Xarxa Feminista:  

http://www.xarxafeminista.org/escola-feminista 

 

TTTT’’’’animem a animem a animem a animem a pppparticipaarticipaarticipaarticiparrrr    en la creacien la creacien la creacien la creació de les nostres ó de les nostres ó de les nostres ó de les nostres Genealogies...Genealogies...Genealogies...Genealogies...    

  

 

 

 

Des de la primera edició de l’EFE, hem volgut crear un espai de memòria i reconeixement vers 
les dones activistes i feministes que ens han acompanyat en algun moment de la nostra lluita i 
a les quals volem fer un "donatge" per tot el que ens han aportat.  És la nostra manera de 
reivindicar els vincles i relacions entre les dones del moviment feminista a Catalunya i posar de 
manifest el nostre agraïment.  Els altres anys, havíem centrat, quasi exclusivament, el record 
en les companyes que havien mort recentment i fèiem una petita semblança biogràfica d’elles 
per visibilitzar les seves contribucions.  Aquest any, a més de l’enfocament anterior, voldríem 
ampliar el reconeixement a les diferents genealogies que cadascuna pugui i vulgui realitzar. En 
aquest sentit, fem una crida perquè totes aportem i compartim les nostres pròpies genealogies 
que ens han influït en el nostre camí cap el feminisme.  
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Us encoratgem a fer una sinopsi de les nostres genealogies amb comentaris, fotografies, 
objectes, llibres i tot allò que creieu simbolitza aquella influència, aquell mestratge, aquella 
amiga, aquella àvia, aquella lectura, aquella relació que ens ha marcat i ens ha fet ser com som 
i que ens ha ajudat a arribar on som ara.  

Agrairem que ens ho feu arribar abans del dia 30 de maig  perquè  ho puguem organitzar i 
endreçar. Si no podeu portar-ho abans, però  teniu material, ens ho podeu fer saber al mail de 
la Xarxa Feminista (xarxafem@xarxafeminista.org ) 

De ben segur que, gràcies a totes, podrem dibuixar una genealogia molt àmplia i diversa! 

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

PROGRAMA EFE 2013  
 
DIVENDRES 31 DE MAIG 
 
16:30h   Eix 1: " Ciber-feminisme i ciber-assetjament: teories i pràctiques feministes a la xarxa". 
 
 

DISSABTE 1 DE JUNY  
 
10:00h  Taller de cos i moviment: El cos mai és neutre: es pronuncia, s'expressa... Estem 
disposades a escoltar-lo?  
 
11:00h  Eix 2: "Autonomies, dependències i (des)amors: gestió política i corporal del 'jo' 
feminista. 
 
16:30h  Eix 3: "Feminismes postcolonials: pensaments i discursos des de les fronteres". 
 
 
22.00h FESTA FEMINISTA amb les millors DJs del moment...  
 
Organitza: Xarxa Feminista, Ca la Dona i activistes  feministes independents 
Lloc: Ca la Dona, carrer Ripoll 25 

ANIMA’T A PARTICIPAR, US HI ESPEREM!!!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2288  MMaaiigg  DDiiaa  IInntteerrnn

 
28 de maig Dia Internacional d'Acció per la Salut d e les Dones
 
 
El 28 de maig és proclama com a Dia Internacional d'Acció per la Salut de
d?una reunió, de les integrants de la Red Mundial de Mujeres
Reproductivos (RMDSR) que es va portar a terme a
sobre la salut de la dona i que es celebrar a Costa Rica al maig de 1987.
Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
d?instaurar aquest dia com dia d?acció
 
Des de la Xarxa de Dones per la Salut, un dels nostres objectius com a
visibilitat al 28 de maig. Per aquest motiu cada any
juntament amb la difusió de manifestos.
 
JORNADA 
 
QUE NO ENS ENVERININ NI PER DINS NI PER FORA!!!
 
POLÍTIQUES SANITÀRIES TÒXIQUES PER LA SALUT Eva Vela (Associa
Llevadores) i Loly Fernandez (CCOO)
 
ELS COSMÈTICS SOTA SOSPITA
Carme Valls Llobet  (Programa Dones, Salut i Qualitat de Vida del CAPS)
 
 
US ESPEREM  A TOTES!!!! 
 
El 28 de maig, a  les  18.30  a CCOO (Sala d'Actes)   a   Via Laietana,  16, 
Si veniu amb criatures aviseu abans per garantir un  espai  per els nens i nens
 
Organitza:  
Xarxa de Dones per a la salut Ca la dona. Ripoll 25 08002 Barcelona 
xarxadonessalut@pangea.org
 
 

nnaacciioonnaall   dd’’AAcccc iióó  ppeerr   llaa  SSaalluutt   d

28 de maig Dia Internacional d'Acció per la Salut d e les Dones  

El 28 de maig és proclama com a Dia Internacional d'Acció per la Salut de
integrants de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y 

Reproductivos (RMDSR) que es va portar a terme a la finalització de la V trovada Internacional 
que es celebrar a Costa Rica al maig de 1987.

Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) qui va fer la proposta 
d?instaurar aquest dia com dia d?acció global a favor de la salut de les dones.

Des de la Xarxa de Dones per la Salut, un dels nostres objectius com a
visibilitat al 28 de maig. Per aquest motiu cada any organitzem diferents actes reivindicatius 

manifestos. 

QUE NO ENS ENVERININ NI PER DINS NI PER FORA!!!  

POLÍTIQUES SANITÀRIES TÒXIQUES PER LA SALUT Eva Vela (Associa
Llevadores) i Loly Fernandez (CCOO) 

ELS COSMÈTICS SOTA SOSPITA 
Carme Valls Llobet  (Programa Dones, Salut i Qualitat de Vida del CAPS) 

El 28 de maig, a  les  18.30  a CCOO (Sala d'Actes)   a   Via Laietana,  16, 
Si veniu amb criatures aviseu abans per garantir un  espai  per els nens i nens

Xarxa de Dones per a la salut Ca la dona. Ripoll 25 08002 Barcelona 
xarxadonessalut@pangea.org 
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 ddee  lleess  DDoonneess    

El 28 de maig és proclama com a Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones arran 
por los Derechos Sexuales y 

la finalització de la V trovada Internacional 
que es celebrar a Costa Rica al maig de 1987. Va ser la la Red de 

(RSMLAC) qui va fer la proposta 
global a favor de la salut de les dones. 

Des de la Xarxa de Dones per la Salut, un dels nostres objectius com a Federació és  donar 
organitzem diferents actes reivindicatius 

POLÍTIQUES SANITÀRIES TÒXIQUES PER LA SALUT Eva Vela (Associació Catalana de 

 

El 28 de maig, a  les  18.30  a CCOO (Sala d'Actes)   a   Via Laietana,  16, 08003, Barcelona 
Si veniu amb criatures aviseu abans per garantir un  espai  per els nens i nens  
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JJoorrnnaaddaa  ddee  llaa  FFoonnddoonnaa    

 
 
AQUEST DIUMENGE 2 de juny...  
VINE A LA JORNADA de la Fondona al PIC de CAN 
MASDEU 

a partir de les 10 del matí... 

  Tallers diversos 
   Presentacó de la Fondona Fons Feminista LGTBI 
Queer  
  Passi de la pel·licula "Born in flames" 
  Paella a partir de les 14.30, a càrrec de la vivenda 
ocupada 100 Ruedas* 
Tapes, Pastissos, Infus, Sucs durant tot el dia... ** 
 
*Els beneficis del dinar aniran destinats al projecte 
100 Ruedas per afrontar despeses judicials 
**Els beneficis de la barra aniràn destinats a la 
compra de publicacions feministes, lgtbi/queer, per 
nodrir el fons de la Fondona 
[com arribar] 

 
          US ESPEREM!!!! 

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

ACTIVITATS PROGRAMADES 

10H Taller "Cuidar-nos dins dels moviments socials"  a càrrec del col·lectiu Eskizo  
[Màxim 20 persones, cal apuntar-se abans del 1 de juny enviant un mail a 
lafondona@gmail.com] 
 
A lo largo de nuestra experiència en diferentes colectivos hemos podido sentir sobrecarga de 
tareas, implicación de las mismas personas, dificultad para delegar, colectivizar problemas o 
expresar como nos sentimos en ralación, o no, al grupo. Cuando por todo lo anterior nos 
dejamos de cuidar el colectivo corre peligro, las relaciones se deterioran y a veces se da la 
disolución.  
Este taller está basado en el concepto del cuidado de sí como práctica política. Si el sistema 
nos empuja a no tener tiempo para cuidarnos, a producir sin parar, a pensar que el cuidado del 
grupo es una perdida de tiempo, hemos de hacer un esfuerzo para parar, reflexionar y 
cuidarnos. En este taller tratermos de explorar entre todxs como se cuida un colectivo. 
 
12H Taller de "Natursocialització de pràctiques sex uals" a càrrec del col·lectiu Brod Bord  
[Màxim 20 persones, cal apuntar-se abans del 1 de juny enviant un mail a 
lafondona@gmail.com] 

 
L'objectiu d'aquest taller és visualitzar la diversitat de pràctiques sexuals. Facilitant un clima de 
confiança i seguretat col·lectiva per parlar-ho; trencant amb els tabús i les vergonyes sobre el 
sexe; coneixent les pràctiques sexuals que els assistents vulguin compartir; facilitant un espai 
de discussió crítica sobre el concepte de normalitat quant el sexe.  
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El taller s'estructura en quatre parts: (a) roda de presentacions; (b) pluja d'idees; (c) carn o peix; 
(d) discussió crítica sobre la normalitat sexual i tot el que se'n pugui desprendre.  
El nombre òptim de persones pel taller són unes 20, com a màxim màxim màxim serien 30, 
però no més. 

12H Taller de Creació de Contes Col·lectiva a càrre c del projecte I visqueren felices  
Aquest taller és per totes les edats, gèneres i gent amb tots tipus d'experiència en el mon de la 
creació literària. Farem un petit escalfament de la creativitat i la creació serà col-lectiva. 
L'objectiu és passar una bona estona mentre ens carreguem els estereotips que el patriarcat 
ens ven de les lesbianes. 

17H Presentació del projecte de la Fondona, fons fe minista lgtbi queer  
Membres de la Fondona i de la Biblioteca popular Josep Pons de Can Batlló ens explicaran el 
projecte. 

17.30H Passi de la pel·lícula "Born in flames"  
Pel·lícula de ciència ficció, rodada el 1983 per Lizzie Borden. Narrada en estil documental 
explora el racisme, el classisme i l'heterosexisme en uns Estats Units transformats en una 
Democràcia Socialista.La història tracta sobre vàries dones amb diverses perspectives i 
realitats que mostren exemples de com es manifesta el sexisme en la seva quotidianeïtat. A 
partir d'aquí, hi hauran plantejaments diferents a l'hora de pensar com fer-hi front optant 
finalment per l'acció directa i l'auto-organització com a formes lluita, motiu pel qual es crearà 
l'Exèrcit de dones, grup armat de dones i dissidents sexuals. 
Després podrem comentar la pel·lícula mentre fem una cervesa, una infusió o uns pastíssos... 
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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!!   

  

Dimarts 28 de maig 
Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones, a les 18:30h a CCOO 

 
Divendres 31 de maig i Dissabte 1 de juny 

Escola Feminista d’Estiu per a Dones que No Som com Cal, a Ca la Dona 
 

Diumenge 2 de juny 
Jornada de la Fondona al Pic de Can Masdeu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Les activitats de la Xarxa Feminista reben el suport de: 
 

www.xarxafeminista.org 
 

xarxafem@xarxafeminista.org  


