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Atenció Agendes!!!Atenció Agendes!!!Atenció Agendes!!!Atenció Agendes!!!    
 

 

Det al propi cos-Jo decideixo Jo desobeeixo , 01/02 Tren de la llibertat – 08/02 inici 

arreu d’accions descentralitzades – 14/02 mani gran a Barcelona 

 

Assemblea Jornades 2016,  22 de febrer a les 12h, a Ca la Dona c/Ripoll, 25 

 

Assemblea sòcies Xarxa Feminista,  22 de febrer de 10 a 12h, a Ca la Dona c/Ripoll, 25 

 

Assemblea Se va a armar la gorda, 30 de gener a les 19h, al CSOA La Llamborda 

(carrer  Amilcar 125, metro Maragall) 

 



 

JJoo

 

de la ginecologia han denunciat aque
 
Com dèiem al manifest del 20 de desembre, si la proposta de contrareforma es posa a la cua 
d’Europa:   
http ://sosdretalpropicos.blogspot.com.es/2013/12/20d
no.html 
 
Pel que fa a les pràctiques de les dones, a les iniciatives del moviment feminista, al treball de 
tantes i tants professionals, no som pas a la cua d'Europa.
Les dones continuem i continuarem avortant, com hem fet sempre, arreu del món. I engegarem 
iniciatives per a fer-ho en les millors condicions possibles, aquí o a l'estranger. Comptem amb 
xarxes de suport feminista internacionals. Comptem amb la complicitat de profes
creuen i s'impliquen en el que fan. Comptem amb totes i cadascuna de nosaltres.
No restarem passives davant aquest nou atac al nostre dret a decidir sobre els nostres cossos i 
les nostres vides. 
 
Continuem i continuarem practicant, reivindicant
*el dret a decidir sobre el propi cos, sense supòsi ts, sense indicacions, sense tuteles
*una educació sexual i afectiva igualitària, lliure , sana
*anticonceptius gratuïts, no agressius amb el cos i  a l'abast de tothom
*el suport entre dones i professionals
 
 
RECORDEU:  
 

Que encara la llei del 2010 està
condicions que volem augmentar...
Que s’està treballant per una llei catalana
menys el PP) per poder blindar al màxim la contrareforma si es produeix ...
I que esperem una quinzena plena de mobilitzacions
 

Tarragona, Lleida, Bcn... Organitza
nosaltres-decidim-a- catalunya

oo  ddeecciiddeeiixxoo,,  jjoo  ddeessoobbeeeeiixxoo  

La resposta a la contrareforma 
del ministre Gallardón ha farcit 
de manifestacions, actes, 
performances, recollida de 
signatures ...no tan sols la 
península Ibèrica sinó Europa i 
Llatinoamèrica... s’ha aconseguit 
un debat al Parlament Europeu 
molt interessant a favor del dret a 
decidir de les dones, com mai 
s’havia produït..., els 
professionals de la psiquiatria i 

de la ginecologia han denunciat aquest tutelatge de les dones .... i seguim...i

Com dèiem al manifest del 20 de desembre, si la proposta de contrareforma es posa a la cua 

://sosdretalpropicos.blogspot.com.es/2013/12/20d -la-contrareforma

Pel que fa a les pràctiques de les dones, a les iniciatives del moviment feminista, al treball de 
tantes i tants professionals, no som pas a la cua d'Europa. 

continuem i continuarem avortant, com hem fet sempre, arreu del món. I engegarem 
ho en les millors condicions possibles, aquí o a l'estranger. Comptem amb 

xarxes de suport feminista internacionals. Comptem amb la complicitat de profes
creuen i s'impliquen en el que fan. Comptem amb totes i cadascuna de nosaltres.
No restarem passives davant aquest nou atac al nostre dret a decidir sobre els nostres cossos i 

Continuem i continuarem practicant, reivindicant, promovent: 
*el dret a decidir sobre el propi cos, sense supòsi ts, sense indicacions, sense tuteles
*una educació sexual i afectiva igualitària, lliure , sana 
*anticonceptius gratuïts, no agressius amb el cos i  a l'abast de tothom

professionals  

Que encara la llei del 2010 està vigent i ara tenim dret a avortar a la pública en bones 
condicions que volem augmentar...  

per una llei catalana  amb els grups del parlament de Catalunya (tots 
er poder blindar al màxim la contrareforma si es produeix ...

I que esperem una quinzena plena de mobilitzacions del 1 al 14 de febrer 

1/02, Tren de la Libertad. S'estan muntant trens a Reus, 
Tarragona, Lleida, Bcn... Organitza .http://nosotrasdecidimos.org/la

catalunya -es-suma-al-tren-de-la-llibertat/ 
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La resposta a la contrareforma 
del ministre Gallardón ha farcit 
de manifestacions, actes, 
performances, recollida de 
signatures ...no tan sols la 
península Ibèrica sinó Europa i 
Llatinoamèrica... s’ha aconseguit 
un debat al Parlament Europeu 
molt interessant a favor del dret a 
decidir de les dones, com mai 
s’havia produït..., els 
professionals de la psiquiatria i 

st tutelatge de les dones .... i seguim...i 

Com dèiem al manifest del 20 de desembre, si la proposta de contrareforma es posa a la cua 

contrareforma -es-concreta-

Pel que fa a les pràctiques de les dones, a les iniciatives del moviment feminista, al treball de 

continuem i continuarem avortant, com hem fet sempre, arreu del món. I engegarem 
ho en les millors condicions possibles, aquí o a l'estranger. Comptem amb 

xarxes de suport feminista internacionals. Comptem amb la complicitat de professionals que 
creuen i s'impliquen en el que fan. Comptem amb totes i cadascuna de nosaltres. 
No restarem passives davant aquest nou atac al nostre dret a decidir sobre els nostres cossos i 

*el dret a decidir sobre el propi cos, sense supòsi ts, sense indicacions, sense tuteles  

*anticonceptius gratuïts, no agressius amb el cos i  a l'abast de tothom  

ara tenim dret a avortar a la pública en bones 

amb els grups del parlament de Catalunya (tots 
er poder blindar al màxim la contrareforma si es produeix ... 

 

1/02, Tren de la Libertad. S'estan muntant trens a Reus, 
http://nosotrasdecidimos.org/la -plataforma-
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Del 8 al 14 de febrer: setmana de lluita pel dret a decidir, a avortar, al propi cos. La Comissió de 
mobilització concretarà tot plegat, però seria:  
 
8/02, inici arreu, accions descentralitzades 
14/02, mani gran a Barcelona  
 
Aneu mirant el blog i facebook de la campanya http://sosdretalpropicos.blogspot.com.es/ 
 
https://www.facebook.com/campanya.lavortament?fref= ts 
 
 

 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 

AAsssseemmbblleeaa  JJoorrnnaaddeess  FFeemmiinniiss tteess  22001166  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Companyes,  
el moviment feminista català té en els anys acabats en 6 unes cites especials: (1976) Primeres 
Jornades Catalanes de la Dona, (1996) 20 anys de Feminisme a Catalunya, (2006) Les dones 
sabem fer i fem saber i … Què us sembla si seguim i el 2016 fem també, entre totes, una 
gran trobada feminista? 
 
No es tracta de fer un exercici nostàlgic, tot al contrari: es tracta de projectar al futur el ser, el 
pensar, el sentir i el fer de les feministes del segle XXI, tenint en compte tots els canvis 
sociopolítics i econòmics que estan esdevenint dia a dia.  
 
Hem començat a pensar-hi, però necessitem i cal la participació, l’empenta, la il·lusió, la 
voluntat, la força i l’ajuda de totes vosaltres per poder donar forma a aquesta iniciativa que ha 
de ser de totes i per a totes.  
 
Ens hem de trobar per parlar-ne i a veure què us sembla. Proposem, des de la Xarxa 
Feminista, fer una assemblea el dia 22 de febrer  a les 12h a Ca la Dona (Ripoll, 2 5 - 
Barcelona)  



 

 
El plantejament inicial per a recollir els desitjos i les opinions de totes nosaltres podria seguir 
l’esquema d’objectius, continguts, recursos i 
serien els objectius que haurien de tenir aquestes jornades i prioritzar
continguts, podríem anar completant, concretant i “ordenant”
recursos, formes i espais per portar a terme la trobada. 
emocions i sentiments ens agradaria que despertessin en nosaltres aquestes jornades i com 
voldríem sentir-nos en el procés, durant les jornades i després: 
  
Ho hem de posar en comú, compl
l’assemblea! Us esperem perquè és importantíssima: hem de parlar de tot… i dels dies, de les 
hores, del lloc… i, fins i tot, del títol de les jornades.
 
Entre totes podem i ho farem! 
No falteu a la convocatória de la Xarxa Feminista!
 
Assemblea el dia 22 de febrer
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
 

AAsssseemmbblleeaa  ddee  pprree

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quart any consecutiu us convidem a l'assemblea de preparació de les 
feminista autònoma 2014 - Se va a armar la gorda! 
 
que serà el proper dijous 30 de gener a les 19h
(carrer  Amilcar 125, metro Maragall)
  
Se va a armar la gorda! són unes jornades autònomes i feministes, al voltant del 8 de març, des 
de i per a dones, lesbianes i trans, sense partits, sindicats ni banderes. El format d'aquest any, 
com sempre, està per decidir!
   
És una convocatòria oberta així que difoneu, si us plau!!
_______________________________________________
Kafetesfeministes mailing list
Kafetesfeministes@pimienta.org
https://listas.pimienta.org/listinfo/kafetesfeministes
http://sevaarmarlagorda.wordpress.com/
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

El plantejament inicial per a recollir els desitjos i les opinions de totes nosaltres podria seguir 
l’esquema d’objectius, continguts, recursos i emocions/sentiments. Podem anar pensant quins 
serien els objectius que haurien de tenir aquestes jornades i prioritzar
continguts, podríem anar completant, concretant i “ordenant”. Hem de pensar en el lloc i en els 

per portar a terme la trobada. I és essencial expressar quines 
emocions i sentiments ens agradaria que despertessin en nosaltres aquestes jornades i com 

nos en el procés, durant les jornades i després:  

Ho hem de posar en comú, completar, concretar, decidir i fer-ho entre totes. No us perdeu 
l’assemblea! Us esperem perquè és importantíssima: hem de parlar de tot… i dels dies, de les 
hores, del lloc… i, fins i tot, del títol de les jornades. 

Entre totes podem i ho farem!  
la convocatória de la Xarxa Feminista!  

febrer  a les 12h a Ca la Dona (Ripoll, 25)  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

eeppaarraacciióó  JJoorrnnaaddeess  SSee  vvaa  aa  aarr

Per quart any consecutiu us convidem a l'assemblea de preparació de les 
Se va a armar la gorda!  

proper dijous 30 de gener a les 19h  al CSOA La Llamborda
Amilcar 125, metro Maragall)  

Se va a armar la gorda! són unes jornades autònomes i feministes, al voltant del 8 de març, des 
de i per a dones, lesbianes i trans, sense partits, sindicats ni banderes. El format d'aquest any, 

decidir! 

És una convocatòria oberta així que difoneu, si us plau!! 
_______________________________________________ 
Kafetesfeministes mailing list 
Kafetesfeministes@pimienta.org 
https://listas.pimienta.org/listinfo/kafetesfeministes 
http://sevaarmarlagorda.wordpress.com/ 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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El plantejament inicial per a recollir els desitjos i les opinions de totes nosaltres podria seguir 
emocions/sentiments. Podem anar pensant quins 

serien els objectius que haurien de tenir aquestes jornades i prioritzar-los. Pel que fa als 
em de pensar en el lloc i en els 

I és essencial expressar quines 
emocions i sentiments ens agradaria que despertessin en nosaltres aquestes jornades i com 

ho entre totes. No us perdeu 
l’assemblea! Us esperem perquè és importantíssima: hem de parlar de tot… i dels dies, de les 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

rrmmaarr   llaa  ggoorrddaa  

Per quart any consecutiu us convidem a l'assemblea de preparació de les Jornades d'acció 

al CSOA La Llamborda  

Se va a armar la gorda! són unes jornades autònomes i feministes, al voltant del 8 de març, des 
de i per a dones, lesbianes i trans, sense partits, sindicats ni banderes. El format d'aquest any, 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 



 

VViioollèènncciia

 

mostra més del perill que suposa el mal ús de les xarxes socials per difondre des de l’anonimat 
tota mena de missatges discriminatoris i d’odi envers les dones. Les denunciants asseguren 
que en els missatges que es van difondre hi havia “continguts que se superposen amb imatge
que inciten, per exemple, a donar cops amb cinturons”, explica l’advocada Laia Serra. La 
lletrada també apunta que “tant pel contingut com per com estan redactats els missatges i el 
coneixement de figures de maltractadors de molts anys enrere” es creu qu
ha “una persona adulta amb un gran coneixement de la matèria”. Segons Serra “no hi ha una 
negligència o ingenuïtat en els missatges sinó una voluntat molt clara”.
 
El vídeo: 
http://ondemandnoticies.barcelonatv.ondemand.flumotion.com/barcelonatv/ondemand2/video/
mp4/high/100114violenciaok.mp4?token=c1169865e2339258b6350774c0c9d0d052d1105152e
4d70d    
 
Altres links d’interès: 
 

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/10/agen ci
 
http://www.eldiario.es/turing/Grupos
violencia_0_216628645.html
 
http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/01/10/denuncien
incitaven-a-la-violencia- masclista/
 
http://www.europapress.es/catalunya/noticia
violencia-contra-mujeres- 20140110124651.html
 
http://www.xarxanet.org/juridic/noticies/denuncia
xarxes-socials 
 
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
 
 
 
 
 

iiaa  mmaassccll iissttaa  aa  lleess  xxaarrxxeess  ssooccii

 
Darrere d'un nom tan explícit com 
s'hi amagava un perfil de la xarxa social Twitter que 
incitava a la violència masclista. El perfil es va 
desactivar però, coincidint amb el 25
Internacional per a l'Eliminació de la Violència 
envers les Dones, es va reobrir amb el nom 
@MuerenPocas25N . Diverses organitzacions
dones l'han denunciat a la fiscalia perquè 
s'investigui qui hi ha darrere d'aquest compte, que 
ara torna a estar tancat i va arribar a tenir uns 200 
seguidors. El perfil, que ara està desactivat, és una 

que suposa el mal ús de les xarxes socials per difondre des de l’anonimat 
tota mena de missatges discriminatoris i d’odi envers les dones. Les denunciants asseguren 
que en els missatges que es van difondre hi havia “continguts que se superposen amb imatge
que inciten, per exemple, a donar cops amb cinturons”, explica l’advocada Laia Serra. La 
lletrada també apunta que “tant pel contingut com per com estan redactats els missatges i el 
coneixement de figures de maltractadors de molts anys enrere” es creu qu
ha “una persona adulta amb un gran coneixement de la matèria”. Segons Serra “no hi ha una 
negligència o ingenuïtat en els missatges sinó una voluntat molt clara”.

http://ondemandnoticies.barcelonatv.ondemand.flumotion.com/barcelonatv/ondemand2/video/
olenciaok.mp4?token=c1169865e2339258b6350774c0c9d0d052d1105152e

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/10/agen cias/1389358867_384924.html

http://www.eldiario.es/turing/Grupos -feministas-denuncian-Twitter-
violencia_0_216628645.html  

http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/01/10/denuncien -dos-comptes-a- twitter
masclista/  

http://www.europapress.es/catalunya/noticia -denuncian-dos-perfiles -
20140110124651.html  

http://www.xarxanet.org/juridic/noticies/denuncia -contra-la-violencia -

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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iiaallss   

Darrere d'un nom tan explícit com @mueren pocas , 
s'hi amagava un perfil de la xarxa social Twitter que 
incitava a la violència masclista. El perfil es va 
desactivar però, coincidint amb el 25-N, Dia 
Internacional per a l'Eliminació de la Violència 
envers les Dones, es va reobrir amb el nom 

. Diverses organitzacions de 
l'han denunciat a la fiscalia perquè 

s'investigui qui hi ha darrere d'aquest compte, que 
ara torna a estar tancat i va arribar a tenir uns 200 

El perfil, que ara està desactivat, és una 
que suposa el mal ús de les xarxes socials per difondre des de l’anonimat 

tota mena de missatges discriminatoris i d’odi envers les dones. Les denunciants asseguren 
que en els missatges que es van difondre hi havia “continguts que se superposen amb imatges 
que inciten, per exemple, a donar cops amb cinturons”, explica l’advocada Laia Serra. La 
lletrada també apunta que “tant pel contingut com per com estan redactats els missatges i el 
coneixement de figures de maltractadors de molts anys enrere” es creu que darrere el perfil hi 
ha “una persona adulta amb un gran coneixement de la matèria”. Segons Serra “no hi ha una 
negligència o ingenuïtat en els missatges sinó una voluntat molt clara”. 

http://ondemandnoticies.barcelonatv.ondemand.flumotion.com/barcelonatv/ondemand2/video/
olenciaok.mp4?token=c1169865e2339258b6350774c0c9d0d052d1105152e

as/1389358867_384924.html  

twitter -que-

-twitter-promover-

-de-genere-la-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 



 6 

AAtteenncciióó  ssòòcciieess  ddee  llaa  XXaarrxxaa  FFeemmiinniissttaa!!     

 

Estimades amigues, 

Com ja heu vist farem una assemblea el dissabte 22 de febrer a Ca la Dona  per començar a 
preparar les jornades del 2016. Aprofitem aquest mateix dia per fer una assemblea de sòcies 
de la Xarxa Feminista, us convoquem a totes les sòcies a les 10h  del mateix dia, farem 
l’assemblea de 10 a 12h i evidentment us convidem a que us quedeu després per continuar 
parlant i compartint sobre el tema de les jornades 2016, la vostra opinió ens importa i molt! 
Serà una matí profitós, ple d’idees i ganes de compartir.  

Aprofitem també per informar-vos que properament procedirem a passar les quotes de la Xarxa 
Feminista corresponents a aquest any 2014. Ens trobem en una situaciò econòmica molt 
crítica, perquè com ja us imaginareu les nostres subvencions han estat retallades d'una manera 
considerable. És per això que us demanem, ara més que mai, el vostre esforç i suport amb les 
vostres aportacions, les quals suposen un recolzament molt important per al projecte de la 
Xarxa Feminista. 
 
Us demanem també que si per algun motiu no podeu/desitgeu fer la vostra aportació o bé heu 
canviat les vostres dades bancàries ens ho feu saber ràpidament 
(xarxafem@xarxafeminista.org // 696 72 38 39), abans que us passem la quota, ja que els 
rebuts retornats ens suposen una despesa que en aquests moments no ens podem permetre.  

 
En aquests moments tan difícils per totes veiem molt important aunar esforços. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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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  


