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FULL INFORMATIU · Núm. 67 ·  Setembre 2014 

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

Presentació 2n número Pikara Magazine, Dv 19 de setembre, a Ca la dona (C/Ripoll, 25) 

 

Dia Internacional per la Despenalització de l’Avortament, Ds 28 de Setembre a les 12:30h, 

a Pl. Catalunya 

 

Presentació Revista MyS 36, Dc 1 d’Octubre a les 19:30h, al Col·legi de Psicòl·legs de 

Catalunya C/Rocafort, 129 08015 Barcelona 

 

Lleure feminista Lluïsa Vidal, Dl 22 de Setembre a les 18h, Museu del Modernisme Català 

(C/Balmes, 48)   

 



 

PPrreesseennttaa

 
 

El 

de Pikara per a presentar

paper.

 

Conversarem amb Pikara i podrem, després, gaudir d’una minifesta 

de celebració d’aquest número 2.

 

Com diuen les Pikara… “Nos hemos venido arriba, y esta vez 

146 páginas a color (el doble que el año pasado). Además de la 

selección de contenidos del segundo año de pikaramagazine.com, 

hemos incluido también contenidos inéditos para sorprenderlos. 

Portada, contraportada y portadas de secciones ilustradas por Emma Gascó y maquetación a 

cargo de Señora Milton.” Trobar

http://www.pikaramagazine.com/pikara

 

 Truca a Ca la Dona (93 412 71
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 

2288//0099  DDiiaa  IInnttee

 
 

molta la gent a la mani! 

Us voleu apuntar per a fer suport en l’organització de la manifestació? escriviu a 
dretalpropicos@gmail.com 

Campanya pel Dret a l’Avortament Lliur

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

aacciióó  22nn  nnúúmmeerroo  PPiikkaarraa  MMaaggaazz

El 19 de setembre , per la tarda, tindrem a Ca la Dona

de Pikara per a presentar-nos el número dos de la seva edició en 

paper. 

Conversarem amb Pikara i podrem, després, gaudir d’una minifesta 

de celebració d’aquest número 2. 

Com diuen les Pikara… “Nos hemos venido arriba, y esta vez 

146 páginas a color (el doble que el año pasado). Además de la 

selección de contenidos del segundo año de pikaramagazine.com, 

hemos incluido también contenidos inéditos para sorprenderlos. 

Portada, contraportada y portadas de secciones ilustradas por Emma Gascó y maquetación a 

Trobaràs més informació en el següent link: 

http://www.pikaramagazine.com/pikara-en-papel/ 

71 61) perquè et confirmem l’horari. Estem acabant de lligar l’acte.

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

eerrnnaacciioonnaall   ppeerr   llaa  DDeessppeennaall ii ttzz
ll ’’AAvvoorr ttaammeenntt   

Les dones decidim, la societat recolza, 
l’Estat garanteix i, per a demostrar
MANIFESTACIÓ : el mateix 28 de 
setembre, a les 12:30h, a Pl. Catalunya
Acabarem la mani amb un dinar col·lectiu i 
festiu. 

Aviat farem arribar manifest, cartell i detalls 
de la jornada, però, entre totes, 
convoquem ja arreu! Fem difusió! siguem 

Us voleu apuntar per a fer suport en l’organització de la manifestació? escriviu a 
 Calen mans! 

Campanya pel Dret a l’Avortament Lliur e i Gratuït. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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zziinnee  

Ca la Dona  companyes 

nos el número dos de la seva edició en 

Conversarem amb Pikara i podrem, després, gaudir d’una minifesta 

Com diuen les Pikara… “Nos hemos venido arriba, y esta vez tiene 

146 páginas a color (el doble que el año pasado). Además de la 

selección de contenidos del segundo año de pikaramagazine.com, 

hemos incluido también contenidos inéditos para sorprenderlos.  
Portada, contraportada y portadas de secciones ilustradas por Emma Gascó y maquetación a 

Estem acabant de lligar l’acte. 

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

zzaacciióó  ddee  

Les dones decidim, la societat recolza, 
garanteix i, per a demostrar-ho, 

el mateix 28 de 
setembre, a les 12:30h, a Pl. Catalunya . 
Acabarem la mani amb un dinar col·lectiu i 

Aviat farem arribar manifest, cartell i detalls 
de la jornada, però, entre totes, 

arreu! Fem difusió! siguem 

Us voleu apuntar per a fer suport en l’organització de la manifestació? escriviu a 

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



 

PPrreessee

 
 
Presentació de la revista MYS 36 “Las voces que hay que oir” 
 
QUAN:
el dia 1 d’octubre a les 19:30h
 
ON: 
al Col·legi de Psicòl·legs de Catalunya C/Rocafort, 129 08015 
Barcelona
 
Intervindran:
Taboada i Carme Valls Llobet de la Revista MYS
 
 

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

LLlleeuurree  

 
 

22l09::LLEURE FEMINISTA: Lluïsa Vidal al MMC!

Sòcies i amigues…des de Ca la Dona us proposem anar juntes a 
veure l’e

“Amb ulls de dona. Lluïsa Vidal, la pintora moderni sta”

L’

MMCAT

Balmes, 48

Preus :

Entrada general 10€ 

Entrada jubilades 7€ 

Entrada en línia 8,5€ 

Entrada en grup ( més de 8 dones) 8

Ens trobem  a l’entrada del Museu a les 18h

Donades les petites dimensions de la sala on hi ha l’exposició, hem pensat de fer la introducció 
general al mateix bar del museu
comoditat. Fins dilluns! 

eennttaacc iióó  ddee  llaa  RReevviissttaa  MMyySS  3366

Presentació de la revista MYS 36 “Las voces que hay que oir” 

QUAN: 
el dia 1 d’octubre a les 19:30h  

ON:  
al Col·legi de Psicòl·legs de Catalunya C/Rocafort, 129 08015 
Barcelona 

Intervindran:  Regina Bayo-Borràs i Graciela Traba del COPC i Leo 
Taboada i Carme Valls Llobet de la Revista MYS

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

  ffeemmiinniissttaa::   LLlluuïïssaa  VViiddaall   aall   MMMM

22l09::LLEURE FEMINISTA: Lluïsa Vidal al MMC!

Sòcies i amigues…des de Ca la Dona us proposem anar juntes a 
veure l’exposició temporal del Museu Modernista de Catalunya:

“Amb ulls de dona. Lluïsa Vidal, la pintora moderni sta”

L’Esther Saez  ens farà la visita guiada!, dilluns 22 de setembre.

MMCAT, Museu del Modernisme Català 

Balmes, 48  (Balmes/Consell de Cent/mar) 

Preus :  

Entrada en grup ( més de 8 dones) 8€ 

a l’entrada del Museu a les 18h  

Donades les petites dimensions de la sala on hi ha l’exposició, hem pensat de fer la introducció 
al mateix bar del museu  i després entrar per grups per a poder-nos moure amb més 
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Presentació de la revista MYS 36 “Las voces que hay que oir”  

al Col·legi de Psicòl·legs de Catalunya C/Rocafort, 129 08015 

Borràs i Graciela Traba del COPC i Leo 
Taboada i Carme Valls Llobet de la Revista MYS 

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

MMCC  

22l09::LLEURE FEMINISTA: Lluïsa Vidal al MMC! 

Sòcies i amigues…des de Ca la Dona us proposem anar juntes a 
xposició temporal del Museu Modernista de Catalunya:  

“Amb ulls de dona. Lluïsa Vidal, la pintora moderni sta”  

dilluns 22 de setembre.  

Donades les petites dimensions de la sala on hi ha l’exposició, hem pensat de fer la introducció 
nos moure amb més 



 

Web del MMC: info de l’exposició

http://www.mmcat.cat/blog/exposicio
modernista/ 

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

EEnnss  

 
  

Ens acaba de deixar Montserrat Abelló i Soler, estimada poeta i 
companya de la Xarxa Feminista. Volem compartir tota la nostra 
estimació, condol i reconeixement.

Cadascú ha de tenir
la seva cambra.
I un pati blau
on passejar els seus dubtes.

Més enllà del sol 
vindrà el desig 
i la recança 
de la primera paraula. 

I el somriure 
que s’ha perdut 
i ja no es recupera. 

Suau serà, però 
l’ombra de la tarda, 
darrera els núvols, 
allargada, com un lliri. 

Montserrat Abelló 

Montserrat Abelló i Soler (Tarragona, 1 de febrer
poeta i traductora catalana. Ha publicat els llibres de poesia Vida diària (1963), Foc a les mans 
(1990), Dins l’esfera del temps (1998) o Memòria de tu i de mi (2006) i ha traduït poetes 
anglosaxones com Sylvia Pla
Lletres Catalanes i el Premi Nacional de Cultura.

Una abraçada immensa per a la Mireia i tot el nostre reconeixement i estimació per a la 
Montserrat. 

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

xposició 

http://www.mmcat.cat/blog/exposicio-temporal-amb-ulls-de-dona-lluisa

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

  hhaa  ddeeiixxaatt   MMoonnttsseerrrraatt   AAbbeell llóó  

 

Ens acaba de deixar Montserrat Abelló i Soler, estimada poeta i 
companya de la Xarxa Feminista. Volem compartir tota la nostra 
estimació, condol i reconeixement. 

Cadascú ha de tenir  
la seva cambra.  
I un pati blau  
on passejar els seus dubtes.  

Montserrat Abelló i Soler (Tarragona, 1 de febrer de 1918 – 9 de setembre de 2014) és una 
poeta i traductora catalana. Ha publicat els llibres de poesia Vida diària (1963), Foc a les mans 
(1990), Dins l’esfera del temps (1998) o Memòria de tu i de mi (2006) i ha traduït poetes 
anglosaxones com Sylvia Plath. Ha obtingut alguns guardons com el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes i el Premi Nacional de Cultura. 

Una abraçada immensa per a la Mireia i tot el nostre reconeixement i estimació per a la 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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lluisa-vidal-la-pintora-

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

  

Ens acaba de deixar Montserrat Abelló i Soler, estimada poeta i 
companya de la Xarxa Feminista. Volem compartir tota la nostra 

9 de setembre de 2014) és una 
poeta i traductora catalana. Ha publicat els llibres de poesia Vida diària (1963), Foc a les mans 
(1990), Dins l’esfera del temps (1998) o Memòria de tu i de mi (2006) i ha traduït poetes 

Ha obtingut alguns guardons com el Premi d’Honor de les 

Una abraçada immensa per a la Mireia i tot el nostre reconeixement i estimació per a la 

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


