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FULL INFORMATIU · Núm. 65 ·  Maig 2014 

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

Presentació del llibre “Transfeminismes…” Dv 9 de Maig a les 19h, a Ca la Dona (Ripoll,25)  

 

Dia internacional de les dones per la pau i el desarmament, Dj 22 de Maig a les 19h, a Ca 

la Dona (Ripoll,25) 

 

Dia internacional d’acció per la salut de les dones, Dc 28 de Maig a les 18:30h, a la Bonne 

(Sant Pere Més Baix, 7) 

 

Escola Feminista d’Estiu, Dv 13 i Ds 14 de Juny, a Ca la Dona (Ripoll, 25) 

 



 

PPrreesseennttaacc

 
 

La Xarxa Feminista us convida a participar a la presentació del 
llibre “Transfeminismos. Espistemes, fricciones y flujos”, compilat 
per la Miriam Solà i l’Elena Urko. 
 
Reserveu
Serà el 
 
En paraules de la Miriam Solà
extraña sensación que causa tener entre las manos un libro sobre 
transfeminismo, algo así como una antología de textos para acercarnos a 
lo que podr
libro emerge de una contradicción. Digamos que se encuentra atravesado 
por una paradoja. Una doble tensión en direcciones opuestas lo recorre: la 
imposibilidad de una teoría acabada sobre el trans
posibilidad afirmativa de su política; pero esta contradicción sobre la que 
se asienta es también su condición de posibilidad
 

En aquest enllaç podeu trobar una part del llibre, esperem que el gaudiu:
 
http://www.txalaparta.com/documentos/libros/doc/524 /transfeminismoszatia.pdf
 
 
Organitza: 

 
 

Amb el suport de Ca la Dona 
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 

EE

col·lectiva, màxima participació i organització low
nostre bagatge de molts anys de feminismes activistes i que s’

cc iióó  ddeell   ll ll iibbrree  ““ TTrraannssffeemmiinniissmmee

La Xarxa Feminista us convida a participar a la presentació del 
llibre “Transfeminismos. Espistemes, fricciones y flujos”, compilat 
per la Miriam Solà i l’Elena Urko.  

Reserveu-vos ja la data a les vostres agendes!!!
Serà el Divendres 9 de maig a les 19:00 h a Ca la Dona

En paraules de la Miriam Solà: “Resulta casi imposible escapar a la 
extraña sensación que causa tener entre las manos un libro sobre 
transfeminismo, algo así como una antología de textos para acercarnos a 
lo que podrían ser las bases de un movimiento. Y en este sentido, este 
libro emerge de una contradicción. Digamos que se encuentra atravesado 
por una paradoja. Una doble tensión en direcciones opuestas lo recorre: la 
imposibilidad de una teoría acabada sobre el trans
posibilidad afirmativa de su política; pero esta contradicción sobre la que 
se asienta es también su condición de posibilidad [...]

ç podeu trobar una part del llibre, esperem que el gaudiu: 

http://www.txalaparta.com/documentos/libros/doc/524 /transfeminismoszatia.pdf

 
 
 

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

EEssccoollaa  FFeemmiinniissttaa  dd’’EEsstt iiuu    

 

EESSCCOOLLAA  FFEEMMIINN

......  PPEERR  AA  DDOONNEESS  QQ

 
Estimades companyes,  
 
com ja sabeu els propers 13 i 14 de ju
Feminista d'Estiu... per a dones que NO som com cal (EFE'14).
Aquesta vegada parlarem sobre:  
 
DESOBEDIÈNCIES FEMINISTES CONTRA VIOLÈNCIES 
CORPORALS 
 
De les altres edicions (http://www.xarxafeminista.org/escola
feminista), volem destacar i mantenir els criteris de l’acció 

col·lectiva, màxima participació i organització low-cost. Aquesta manera de fer constitueix el 
nostre bagatge de molts anys de feminismes activistes i que s’ha ampliat en els darrers temps 
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eess......””   

La Xarxa Feminista us convida a participar a la presentació del 
llibre “Transfeminismos. Espistemes, fricciones y flujos”, compilat 

vos ja la data a les vostres agendes!!! 
h a Ca la Dona   

“Resulta casi imposible escapar a la 
extraña sensación que causa tener entre las manos un libro sobre 
transfeminismo, algo así como una antología de textos para acercarnos a 

ían ser las bases de un movimiento. Y en este sentido, este 
libro emerge de una contradicción. Digamos que se encuentra atravesado 
por una paradoja. Una doble tensión en direcciones opuestas lo recorre: la 
imposibilidad de una teoría acabada sobre el transfeminismo y la 
posibilidad afirmativa de su política; pero esta contradicción sobre la que 

[...]“  

 

http://www.txalaparta.com/documentos/libros/doc/524 /transfeminismoszatia.pdf  

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

NNIISSTTAA  DD’’EESSTTIIUU  22001144    

QQUUEE  NNOO  SSOOMM  CCOOMM  CCAALL!!  

1133  II  1144  DDEE  JJUUNNYY  22001144  

13 i 14 de juny celebrem l'Escola 
Feminista d'Estiu... per a dones que NO som com cal (EFE'14). 

DESOBEDIÈNCIES FEMINISTES CONTRA VIOLÈNCIES 

ttp://www.xarxafeminista.org/escola-
), volem destacar i mantenir els criteris de l’acció 

cost. Aquesta manera de fer constitueix el 
ha ampliat en els darrers temps 



 

a causa de la situació de precarietat en què vivim. Sabem que per fer grans projectes el que cal 
és ajuntar moltes energies feministes! I entre totes les tenim!. 
 
Com que volem continuar mobilitzades i alimentant el món de 
adrecem a totes vosaltres per fer
teixir solidaritats que ens enxarxin amb el compromís polític participatiu d’aquest projecte. 
 
Reserveu-vos el 13 i 14 de juny del 2014 per participar a l’EFE’14 
 a Ca la Dona, al carrer Ripoll 25.
 
Però, a més de demanar la vostra implicació durant les sessions de l’EFE per prendre la 
paraula i compartir conceptes i experiències generadores de coneixements feministes, us 
demanem també la vostra implicació en la Xarxa de Suport a la comissió organitzadora. 
 
Per tal de dur a terme una Escola Feminista d’Estiu 2014 engrescadora, interessant i 
compromesa, necessitem col·laboradores per ajudar en tasques logístiques i de tot ti
Podeu apuntar-vos enviant un mail a 
EFE’14” a l’assumpte. No oblideu donar
poder convocar-vos a les properes cites d’organització.
 

 
Ens podeu trobar al compte de twiter 
al Facebook escola feminista d’estiu: 
https://www.fa cebook.com/groups/377348968977201/?fref=ts
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 

DDiiaa  iinntteerrnnaacciioonnaall   

 
 
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES PER LA PAU I EL DESARMAMEN T 2014
 

Dia 22 de Maig a les 7 de la tarda a Ca la Dona
 
Dones x Dones i la Xarxa de Dones per Palestina

Desarmament 
 
US ESPEREM A TOTES!!!!! 
donesxdones@gmail.com i donesperpalestina@gmail.com
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

a causa de la situació de precarietat en què vivim. Sabem que per fer grans projectes el que cal 
és ajuntar moltes energies feministes! I entre totes les tenim!.  

Com que volem continuar mobilitzades i alimentant el món de raons i accions feminismes, ens 
adrecem a totes vosaltres per fer-vos una crida feminista antipatriarcal i anticapitalista per tal de 
teixir solidaritats que ens enxarxin amb el compromís polític participatiu d’aquest projecte. 

juny del 2014 per participar a l’EFE’14  
a Ca la Dona, al carrer Ripoll 25.  

Però, a més de demanar la vostra implicació durant les sessions de l’EFE per prendre la 
paraula i compartir conceptes i experiències generadores de coneixements feministes, us 
emanem també la vostra implicació en la Xarxa de Suport a la comissió organitzadora. 

Per tal de dur a terme una Escola Feminista d’Estiu 2014 engrescadora, interessant i 
compromesa, necessitem col·laboradores per ajudar en tasques logístiques i de tot ti

vos enviant un mail a xarxafem@xarxafeminista.org  i posant “Xarxa suport 
EFE’14” a l’assumpte. No oblideu donar-nos les vostres dades de localització (mòbil o mail) per 

a les properes cites d’organització. 

Un any més... mil gràcies a totes!

Ens podeu trobar al compte de twiter @escolafeminista  i  
al Facebook escola feminista d’estiu: 

cebook.com/groups/377348968977201/?fref=ts  

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

  ddee  lleess  ddoonneess  ppeerr   llaa  ppaauu  ii   eell   dd

TERNACIONAL DE LES DONES PER LA PAU I EL DESARMAMEN T 2014

Dia 22 de Maig a les 7 de la tarda a Ca la Dona  (C/Ripoll, 25)

Dones x Dones i la Xarxa de Dones per Palestina de la que farem la presentació durant l’acte
 
Trobada amb RAUDA MORCOS  poeta, profes
palestina de l’associació ASWAT (Veus en àrab) un grup de 
de lesbianes, bisexuals, transsexuals, intersexuals,
palestins per aconseguir espais segurs per i defensar els 
seus drets en una societat patriarcal i una cultura 
heteronormativa i de la Xarxa Mantiqitna, una xarxa de 
persones queers per la defensa dels drets i les identitats 
sexuals als i dels països àrabs amb qui aquest any  
compatirem el dia Internacional de les Dones per la pau i el 

donesperpalestina@gmail.com 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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a causa de la situació de precarietat en què vivim. Sabem que per fer grans projectes el que cal 

raons i accions feminismes, ens 
vos una crida feminista antipatriarcal i anticapitalista per tal de 

teixir solidaritats que ens enxarxin amb el compromís polític participatiu d’aquest projecte.  

Però, a més de demanar la vostra implicació durant les sessions de l’EFE per prendre la 
paraula i compartir conceptes i experiències generadores de coneixements feministes, us 
emanem també la vostra implicació en la Xarxa de Suport a la comissió organitzadora.  

Per tal de dur a terme una Escola Feminista d’Estiu 2014 engrescadora, interessant i 
compromesa, necessitem col·laboradores per ajudar en tasques logístiques i de tot tipus. 

i posant “Xarxa suport 
nos les vostres dades de localització (mòbil o mail) per 

Un any més... mil gràcies a totes!  

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

ddeessaarrmmaammeenntt   

TERNACIONAL DE LES DONES PER LA PAU I EL DESARMAMEN T 2014 

(C/Ripoll, 25)  

de la que farem la presentació durant l’acte 

poeta, professora i lesbiana 
palestina de l’associació ASWAT (Veus en àrab) un grup de 
de lesbianes, bisexuals, transsexuals, intersexuals, 
palestins per aconseguir espais segurs per i defensar els 
seus drets en una societat patriarcal i una cultura 

e la Xarxa Mantiqitna, una xarxa de 
persones queers per la defensa dels drets i les identitats 
sexuals als i dels països àrabs amb qui aquest any  
compatirem el dia Internacional de les Dones per la pau i el 

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



 

DDiiaa  iinntteerrnnaacciioo

 

 

28 de maig, D ia internacional d’acció per la salut de les dones

MÓN SANITARI I MOVIMENT FEMINISTA, SIN

Ni un pas enrere, blindant els nostres drets. Contra la reforma Gallardón

28 de maig de 2014 a les 18.30 a la “Bonne” 

(Sant Pere més baix 7

Una taula central on s’hi trobarà
Arbusà i Gusi (responsable de la Unitat de Serveis i Mapa Sanitari de la Direcció General), una 
representant de la Xarxa de Dones per la Salut i una p

Dos files zero : Una formada per representants d’entitats, societats científiques i mèdiques i 
col·legis professionals relacionats, i una altr
parlamentaris (membres del Grup de Treball del
l’elaboració d’una llei catalana). 

US ESPEREM A TOTES! 

Organitza: Xarxa de Dones per la salut

Ca la dona. Ripoll 25 08002 Barcelona

xarxadonessalut@pangea.org

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

oonnaall   dd’’aacccciióó  ppeerr   llaa  ssaalluutt   ddee  llee

 
 

 

ia internacional d’acció per la salut de les dones

ITARI I MOVIMENT FEMINISTA, SINERGIA  NECESSÀRIA

Ni un pas enrere, blindant els nostres drets. Contra la reforma Gallardón

28 de maig de 2014 a les 18.30 a la “Bonne”  

(Sant Pere més baix 7   08002 Barcelona) 

  

Una taula central on s’hi trobarà : Un representant del Departament de Salut, el 
Arbusà i Gusi (responsable de la Unitat de Serveis i Mapa Sanitari de la Direcció General), una 
representant de la Xarxa de Dones per la Salut i una persona moderadora independent

: Una formada per representants d’entitats, societats científiques i mèdiques i 
sionals relacionats, i una altra formada per representants dels grups 

parlamentaris (membres del Grup de Treball del Parlament de Catalunya que està treballant en 
elaboració d’una llei catalana).  

Xarxa de Dones per la salut 

Ca la dona. Ripoll 25 08002 Barcelona 

.org 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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eess  ddoonneess  

 

ia internacional d’acció per la salut de les dones  

NECESSÀRIA 

Ni un pas enrere, blindant els nostres drets. Contra la reforma Gallardón 

: Un representant del Departament de Salut, el  Dr. Ignasi 
Arbusà i Gusi (responsable de la Unitat de Serveis i Mapa Sanitari de la Direcció General), una 

ersona moderadora independent 

: Una formada per representants d’entitats, societats científiques i mèdiques i 
formada per representants dels grups 

lunya que està treballant en 

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



 

CC

 
 
Dominique Sylvain. L’ABSENCE DE L’OGRE. Policier 
Points.2007. 
LA AUSENCIA DEL
 
M’agrada llegir novel·les policíaques
 
Acabo de descobrir Dominique Sylvain, autora francesa llegint 
aquesta novel·la, i la veritat és que m’ha agradat molt. Intentaré 
contagiar
 
Confesso que sóc una enamorada d
de la trama passa allí i més en concret hi tenen una part important els 
Parcs. El Parc Montsouris, Kellerman, Monceau, Buttes
Llocs agradables els parcs, oi?.... Les plantes tindran una 

importància, també. 
 
M’ha agradat que les protagonistes estiguessin fent d’okupes artístics. Joves i grans; heteros, 
lesbianes i bi. Monges i ateus. Tots intentant crear un Centre Artístic. Tot i totes barreja
vida real. 
 
I la parella que fa les recerques: una parell
jubilada, la Lola i una noia jove d’Amèrica del Nord, la Ingrid que es guanya la vida de nit en un 
local de lleure. Una parella que m’ha enamorat. Molt ben travat el contrapès de força física, de 
força mental, d’experiència reposada, d’impuls irrefrenable... I, sobretot, dues dones vives,  que 
al llarg de les pàgines, s’enamoren, pateixen, ploren ... però que estimen la vida. Entre totes 
dues, paciència, comprensió, empatia, respecte, solidaritat: sororitat!
 
La trama és la recerca de l’amic de l’Ingrid, un tipus alt i gros com un ogre, d’aquí el títol. Ell és 
de Nova-Orleans i per això se’n van allà totes dues a seguir les investigacions, fet que dona 
peu a parlar del Katrina que entra en el moll de l’os de la
són molt maques. 
Una història sobre una amistat a mort, i mai més ben dit; i dues dones també unides per una 
amistat lliure. I, és clar, assassinats i girs inesperats com en tota bona novel·la policíaca!
 
Antònia 
 
 
*Dominique Sylvain va començar a ser molt coneguda a partir del 2005 que va guanyar el 
GrandPrix des lectrices de Elle
Ingrid. Ha guanyat també altres premis.
 
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
 
 
 
 
 

CCoommppaarr tt iimm  uunnaa  lleeccttuurraa......??  

Dominique Sylvain. L’ABSENCE DE L’OGRE. Policier 
Points.2007. Original en francès. 
LA AUSENCIA DEL  OGRO. Suma de letras. 2013. 17,5

M’agrada llegir novel·les policíaques!  

Acabo de descobrir Dominique Sylvain, autora francesa llegint 
aquesta novel·la, i la veritat és que m’ha agradat molt. Intentaré 
contagiar-vos-en el plaer de llegir-la! 

Confesso que sóc una enamorada de la ciutat de París; i la major part 
de la trama passa allí i més en concret hi tenen una part important els 
Parcs. El Parc Montsouris, Kellerman, Monceau, Buttes
Llocs agradables els parcs, oi?.... Les plantes tindran una 

M’ha agradat que les protagonistes estiguessin fent d’okupes artístics. Joves i grans; heteros, 
lesbianes i bi. Monges i ateus. Tots intentant crear un Centre Artístic. Tot i totes barreja

I la parella que fa les recerques: una parella intergeneracional, una ex
jubilada, la Lola i una noia jove d’Amèrica del Nord, la Ingrid que es guanya la vida de nit en un 
local de lleure. Una parella que m’ha enamorat. Molt ben travat el contrapès de força física, de 

, d’experiència reposada, d’impuls irrefrenable... I, sobretot, dues dones vives,  que 
al llarg de les pàgines, s’enamoren, pateixen, ploren ... però que estimen la vida. Entre totes 
dues, paciència, comprensió, empatia, respecte, solidaritat: sororitat! 

La trama és la recerca de l’amic de l’Ingrid, un tipus alt i gros com un ogre, d’aquí el títol. Ell és 
Orleans i per això se’n van allà totes dues a seguir les investigacions, fet que dona 

peu a parlar del Katrina que entra en el moll de l’os de la novel.la. Les descripcions post

Una història sobre una amistat a mort, i mai més ben dit; i dues dones també unides per una 
amistat lliure. I, és clar, assassinats i girs inesperats com en tota bona novel·la policíaca!

*Dominique Sylvain va començar a ser molt coneguda a partir del 2005 que va guanyar el 
Elleamb la policíaca Passage du Désir on va néixer el duo Lola i 

Ingrid. Ha guanyat també altres premis. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Dominique Sylvain. L’ABSENCE DE L’OGRE. Policier 

2013. 17,5€ 

Acabo de descobrir Dominique Sylvain, autora francesa llegint 
aquesta novel·la, i la veritat és que m’ha agradat molt. Intentaré 

e la ciutat de París; i la major part 
de la trama passa allí i més en concret hi tenen una part important els 
Parcs. El Parc Montsouris, Kellerman, Monceau, Buttes-Chaumont.... 
Llocs agradables els parcs, oi?.... Les plantes tindran una 

M’ha agradat que les protagonistes estiguessin fent d’okupes artístics. Joves i grans; heteros, 
lesbianes i bi. Monges i ateus. Tots intentant crear un Centre Artístic. Tot i totes barrejat com la 

a intergeneracional, una ex-comissària francesa 
jubilada, la Lola i una noia jove d’Amèrica del Nord, la Ingrid que es guanya la vida de nit en un 
local de lleure. Una parella que m’ha enamorat. Molt ben travat el contrapès de força física, de 

, d’experiència reposada, d’impuls irrefrenable... I, sobretot, dues dones vives,  que 
al llarg de les pàgines, s’enamoren, pateixen, ploren ... però que estimen la vida. Entre totes 

La trama és la recerca de l’amic de l’Ingrid, un tipus alt i gros com un ogre, d’aquí el títol. Ell és 
Orleans i per això se’n van allà totes dues a seguir les investigacions, fet que dona 

novel.la. Les descripcions post-Katrina 

Una història sobre una amistat a mort, i mai més ben dit; i dues dones també unides per una 
amistat lliure. I, és clar, assassinats i girs inesperats com en tota bona novel·la policíaca! 

*Dominique Sylvain va començar a ser molt coneguda a partir del 2005 que va guanyar el 
Passage du Désir on va néixer el duo Lola i 

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


