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EEsscc

 
Com ja sabeu, el passat 

quarta edició de l’Escola Feminista d’Estiu 
sota el títol 

feministes”. 
 
Al igual que les edicions anteriors

d’espai de trobada i reflexió feminista, mantenint el mateix format d’escola oberta i 
gratuïta a tantes dones com vulguin participar. 
 
Des de la Comissió Organitzadora considerem que aquesta edició de l’EFE ha
aconseguit aglutinar prop de 100 dones!!! 
 
Com cada any, pensem que a
d’aquesta edició, per aprendre i avançar en les properes edicions. Per això ens agradaria 
comptar amb totes vosaltres a través de la vostra participació emplenant l’
Valoració de l’EFE 2013 que trobareu al 
 
http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=119054&ic=38716&c=0d892
 
Qualsevol altra opinió o suggerència ens la podeu fer arribar al 
xarxafem@xarxafeminista.org
 
Si vas assistir a l’EFE també t’animem a escriure alguna cosa (la teva opinió, reflexió...), el que 
et vingui de gust sobre el tema que més et va interessar. El recull de textos que resulti 
apareixerà a la nostra publicació digital Teranyina. Anima’t a escriure!!!
 
 
¡Moltes gràcies per la vostra participació!
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om ja sabeu, el passat 31 de maig i 1 de juny es va celebrar 
edició de l’Escola Feminista d’Estiu per a Dones que No Som com Cal

sota el títol “Prou Violències.  resistents, desobedients i orgullosament 

Al igual que les edicions anteriors, l’EFE va continuar fidel al seu plantejament 
d’espai de trobada i reflexió feminista, mantenint el mateix format d’escola oberta i 

gratuïta a tantes dones com vulguin participar.  

Des de la Comissió Organitzadora considerem que aquesta edició de l’EFE ha
aconseguit aglutinar prop de 100 dones!!!  

Com cada any, pensem que ara és moment de valorar els aspectes positius i els millorables 
d’aquesta edició, per aprendre i avançar en les properes edicions. Per això ens agradaria 

totes vosaltres a través de la vostra participació emplenant l’
que trobareu al següent link: 

http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=119054&ic=38716&c=0d892

Qualsevol altra opinió o suggerència ens la podeu fer arribar al correu de la Xarxa Feminista
xarxafem@xarxafeminista.org 

sistir a l’EFE també t’animem a escriure alguna cosa (la teva opinió, reflexió...), el que 
et vingui de gust sobre el tema que més et va interessar. El recull de textos que resulti 
apareixerà a la nostra publicació digital Teranyina. Anima’t a escriure!!! 

¡Moltes gràcies per la vostra participació!  
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juny es va celebrar a Ca la Dona la 
per a Dones que No Som com Cal, 

resistents, desobedients i orgullosament 

l’EFE va continuar fidel al seu plantejament 
d’espai de trobada i reflexió feminista, mantenint el mateix format d’escola oberta i 

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

ra és moment de valorar els aspectes positius i els millorables 
d’aquesta edició, per aprendre i avançar en les properes edicions. Per això ens agradaria 

totes vosaltres a través de la vostra participació emplenant l’Enquesta de 

http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=119054&ic=38716&c=0d892 

de la Xarxa Feminista: 

sistir a l’EFE també t’animem a escriure alguna cosa (la teva opinió, reflexió...), el que 
et vingui de gust sobre el tema que més et va interessar. El recull de textos que resulti 

Juliol 2013 
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SSeemmiinnaarr ii   CCoooorrddiinnaaddoorraa  FFeemmiinniiss ttaa  EEssttaattaall   

 

 
 
 
El passat 15 i 16 de juny es va celebrar a Ca la Dona el seminari de treball que cada any 
organitza la Coordinadora Feminista Estatal, sota el títol “Crisis 2: Necesidades, alianzas y 
propuestas”. Aquest any hem tingut la sort que el seminari se celebrés a Barcelona i fos la 
Xarxa Feminista, amb el suport de Ca la Dona, l’encarregada de l’organització logística.  
 
L’objectiu d’aquestes trobades és reflexionar i debatre sobre tamàtiques d’interès i preocupació 
feministes, però sobretot plantejar alternatives i nous reptes de present i de futur. En aquesta 
ocasió van assistir al seminari 86 dones, de les quals 56 procedien de diferents organitzacions 
feministes de fóra de Catalunya.  
 
El seminari es va desenvolupar a partir de 4 eixos temàtics: necessitats, deute, sobirania 
alimentària i xarxes i aliances. Vam tenir la sort de comptar amb la intervenció de diferents 
dones coneixedores de cada temàtica per a obrir el debat i la participació.  
 
Ha estat un plaer per la Xarxa Feminista i Ca la Dona obrir les portes de casa nostra i omplir-la 
de dones feministes d’arreu de l’Estat espanyol, dels seus sabers, inquietuds i força que sens 
dubte ens nutreix i enriqueix.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PPrrootteeggiimm  CCaa  l

a la col·laboració de totes les que aportem dedicació, hores de treball o materials diversos.

A l’assemblea es va decidir organitzar una comissió
finançament. Si us plau les que estigueu interessades, poseu
secretaria (per telèfon al 93 412 71 61 o 
reunió. 

També es va decidir engegar u
actualitzar quotes (pot ser 1€ trimestral, o 2€ o 20€…, el que puguis i en ho fas saber a la 
secretaria de CLD el més aviat possible).

Fomentar entre les amigues que es faci
grups de la casa. O entre la vostra xarxa associativa, acadèmica, veïnal, comunal, etc.

Tornar a llençar els bons de suport a la casa que fa dos anys ens van permetre recaptar una 
bona suma per fer el trasllat a Ripoll. Són bons de 10 
vendre’ls a qui pugui aportar un suport econòmic puntual al projecte de Ca la Dona. Pots 
adquirir els bons a la secretaria de Ca la Dona , o bé fer un ingrés al compte corrent, indicant 
teu nom i com a concepte “bo d’ajut” (caixa d’enginyeres 3025 0001 12 1433361800 o La 
Caixa: 2100 3205 18 2200303294).

Aportar la nostra col·laboració en forma d’activisme per a organitzar activitats, corregir textos, 
fer traduccions, gestió administrativa, fer trucades, dissenyar documents, participar de la Comi, 
impulsar la revista de CLD, endreçar, digitalitzar documents del Centre de Documentació, 
col·laborar amb la Web, fer manteniment de la casa, i tantes coses més!

En aquest link trobaràs la carta en pdf

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2013/07/1306_CartaSocies.pdf

Hem de defensar i protegir l’espai Ca la Dona! El necessitem!
 
 
 

 llaa  DDoonnaa::   ccaarr ttaa  aa  lleess  ssòòcciieess  ii   aa

Protegim Cld :: carta a les 
sòcies i amigues

Benvolgudes sòcies i amigues, 

A la darrera assemblea vam parlar 
de la precària situació econòmica 
de Ca la Dona (CLD) doncs, com 
la majoria de les associacions, 
estem en un moment difícil per la 
reducció del finançament públic i 
de les aportacions individuals. Com 
ja sabeu, hem reduït al màxim les 
despeses tan pel que fa
l’estructura com a la gestió. Estem 
fent quantitat d’activitats i projectes 
amb un pressupost mínim gràcies 

a la col·laboració de totes les que aportem dedicació, hores de treball o materials diversos.

A l’assemblea es va decidir organitzar una comissió específica dedicada a buscar fons de 
Si us plau les que estigueu interessades, poseu -vos en contacte amb 

secretaria (per telèfon al 93 412 71 61 o info@caladona.org ) i us avisarem de la propera 

ambé es va decidir engegar una campanya entre les sòcies per totes les que puguem, 
€ trimestral, o 2€ o 20€…, el que puguis i en ho fas saber a la 

secretaria de CLD el més aviat possible). 

omentar entre les amigues que es facin sòcies. O entre les dones (lesbianes o trans) dels 
grups de la casa. O entre la vostra xarxa associativa, acadèmica, veïnal, comunal, etc.

ornar a llençar els bons de suport a la casa que fa dos anys ens van permetre recaptar una 
asllat a Ripoll. Són bons de 10 € que pots comprar en paquets de 10 i 

vendre’ls a qui pugui aportar un suport econòmic puntual al projecte de Ca la Dona. Pots 
adquirir els bons a la secretaria de Ca la Dona , o bé fer un ingrés al compte corrent, indicant 
teu nom i com a concepte “bo d’ajut” (caixa d’enginyeres 3025 0001 12 1433361800 o La 
Caixa: 2100 3205 18 2200303294). 

portar la nostra col·laboració en forma d’activisme per a organitzar activitats, corregir textos, 
administrativa, fer trucades, dissenyar documents, participar de la Comi, 

impulsar la revista de CLD, endreçar, digitalitzar documents del Centre de Documentació, 
col·laborar amb la Web, fer manteniment de la casa, i tantes coses més! 

carta en pdf per si la vols imprimir i distribuir… 

content/pujats/2013/07/1306_CartaSocies.pdf

Hem de defensar i protegir l’espai Ca la Dona! El necessitem!
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aammiigguueess  

Protegim Cld :: carta a les 
sòcies i amigues 

Benvolgudes sòcies i amigues,  

darrera assemblea vam parlar 
la precària situació econòmica 

de Ca la Dona (CLD) doncs, com 
la majoria de les associacions, 
estem en un moment difícil per la 
reducció del finançament públic i 
de les aportacions individuals. Com 
ja sabeu, hem reduït al màxim les 
despeses tan pel que fa a 
l’estructura com a la gestió. Estem 
fent quantitat d’activitats i projectes 
amb un pressupost mínim gràcies 

a la col·laboració de totes les que aportem dedicació, hores de treball o materials diversos. 

específica dedicada a buscar fons de 
vos en contacte amb 

) i us avisarem de la propera 

totes les que puguem, 
€ trimestral, o 2€ o 20€…, el que puguis i en ho fas saber a la 

n sòcies. O entre les dones (lesbianes o trans) dels 
grups de la casa. O entre la vostra xarxa associativa, acadèmica, veïnal, comunal, etc. 

ornar a llençar els bons de suport a la casa que fa dos anys ens van permetre recaptar una 
€ que pots comprar en paquets de 10 i 

vendre’ls a qui pugui aportar un suport econòmic puntual al projecte de Ca la Dona. Pots 
adquirir els bons a la secretaria de Ca la Dona , o bé fer un ingrés al compte corrent, indicant el 
teu nom i com a concepte “bo d’ajut” (caixa d’enginyeres 3025 0001 12 1433361800 o La 

portar la nostra col·laboració en forma d’activisme per a organitzar activitats, corregir textos, 
administrativa, fer trucades, dissenyar documents, participar de la Comi, 

impulsar la revista de CLD, endreçar, digitalitzar documents del Centre de Documentació, 

content/pujats/2013/07/1306_CartaSocies.pdf 

Hem de defensar i protegir l’espai Ca la Dona! El necessitem! 



 

 

LLaa  MMoossttrraa  ccooll ··llaa

 

La Mostra col·labora a la presentació de 
cicle La raó fràgil a la Filmoteca de Catalunya.

Sessió especial  
Dimarts 30 de juliol - 21:30 h

Cromosoma 5 , Maria Ripoll i Lisa Pram, Catalunya, 2013. 62 min . VO

LLOC: Filmoteca de Catalunya 

L’Andrea és una nena preciosa però diferent... Els seus pares inicien una recerca per consultoris 
mèdics que dura més d’un any, sense trobar respostes ni diagnòstic. La mare comença aleshores 
el Little Black Book, una personalíssima llibreta amb textos, di
període de tanta incertesa. Aquest registre és el punt de partida de 
genètic, la pèrdua d’informació en el cromosoma 5 és la causa del retard de l’Andrea, que pateix 
la síndrome anomenada crit de gat

La Mostra continua a la tardor

Després d'aquests tres mesos de programació i d’haver confirmat un notable increment 
d’assistència, només ens queda agraïr
ens acomiadem! A la tardor s
que donarem a conèixer oportunament. 

 

Altres programes de la mostra a 
O si vols rebre informació de la Mostra
 
dracmagic.cat  
drac.info@dracmagic.cat  
Sant Pere Mitjà 66  
08003 Barcelona  
Tel. (+34) 93 216 00 04  

 
 

aabboorraa  aa  llaa  pprreesseennttaacciióó  ddee  CCrroo

 

 

 

 

 

La Mostra col·labora a la presentació de Cromosoma 5 , de Maria Ripoll i Lisa Pram
cicle La raó fràgil a la Filmoteca de Catalunya. 

21:30 h 

, Maria Ripoll i Lisa Pram, Catalunya, 2013. 62 min . VO

LLOC: Filmoteca de Catalunya  

L’Andrea és una nena preciosa però diferent... Els seus pares inicien una recerca per consultoris 
mèdics que dura més d’un any, sense trobar respostes ni diagnòstic. La mare comença aleshores 

, una personalíssima llibreta amb textos, dibuixos i fotos que l’ajuda en aquest 
període de tanta incertesa. Aquest registre és el punt de partida de Cromosoma 5
genètic, la pèrdua d’informació en el cromosoma 5 és la causa del retard de l’Andrea, que pateix 

t de gat. 

La Mostra continua a la tardor  

Després d'aquests tres mesos de programació i d’haver confirmat un notable increment 
d’assistència, només ens queda agraïr-vos a totes i tots la vostra proximitat i participació. Però no 

A la tardor s eguirem ocupant altres pantalles amb noves programa cions
que donarem a conèixer oportunament.  

Altres programes de la mostra a www.mostrafilmsdones.cat  
informació de la Mostra … també estem a Twitter i a Facebook
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oommoossoommaa  55  

, de Maria Ripoll i Lisa Pram , dins el 

, Maria Ripoll i Lisa Pram, Catalunya, 2013. 62 min . VO 

L’Andrea és una nena preciosa però diferent... Els seus pares inicien una recerca per consultoris 
mèdics que dura més d’un any, sense trobar respostes ni diagnòstic. La mare comença aleshores 

buixos i fotos que l’ajuda en aquest 
Cromosoma 5. En el cariotip 

genètic, la pèrdua d’informació en el cromosoma 5 és la causa del retard de l’Andrea, que pateix 

Després d'aquests tres mesos de programació i d’haver confirmat un notable increment 
vos a totes i tots la vostra proximitat i participació. Però no 

eguirem ocupant altres pantalles amb noves programa cions

Facebook ! 
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AA  llaa  XXaarrxxaa  FFeemmiinniissttaa  ffeemm  vvaaccaanncceess  aa  ll ’’aaggoosstt……  

 
 
 
Aquest Estiu la Xarxa Feminista farà vacances a 
l’Agost.  
 
 
Us desitgem un Bon Estiu Feminista ple de plaer i 
descans... 
 
 
Ens veiem al setembre amb energies i forces 
renovades per continuar amb els nostres reptes i 
somnis feministes!!! 
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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. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Les activitats de la Xarxa Feminista reben el suport de: 
 

www.xarxafeminista.org 
 

xarxafem@xarxafeminista.org  


