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FULL INFORMATIU · Núm. 68 ·  Octubre 2014 

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

Activitats 25 aniversari Dones Juristes, a partir del Dj 9  a diversos espais 
 
Inauguració FemArt’14, Dv 10 a les 19h , a Ca la Dona C/Ripoll, 25 
 
Accions per la despatologització trans, 17, 18,19 i 24 d'octubre  a diversos espais 
 
Fira d’intercanvi Ca la Dona, Dg 19 d’octubre , a Ca la Dona C/Ripoll, 25 
 
Conversatorio amb la Luzmila Ruano Gaviria, Dll 20 d’octubre a les 19h , a Ca la Dona 
C/Ripoll, 25 
 
Vaga de Totes, Dc 22 d’octubre  
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2255  AAnnyyss  ddee  DDoonneess  JJuurr iisstteess  

 
 
 
 
 
 

 
25 Anys de Dones Juristes 

L’Associació Dones Juristes compleix 25 anys d’història i de lluita pels drets de les dones i, per a 

celebrar-ho, ha preparat un assortit programa d’actes que es portaran a terme al llarg del mes 

d’octubre. Cadascú d’ells tindrà un caire diferent per a destacar i incloure la col·laboració de 

totes aquelles entitats i institucions, amigues i amics que, des de diferents àmbits, ens han 

acompanyat des de que l’1 de juliol de 1989 un grup de dones decidia posar-se a treballar per a 

construir una societat més justa i signava l’acta de constitució del que avui és l’Associació 

Dones Juristes.   

   

En aquest link pots consultar el programa de les activitats programades:  

 
http://donesjuristes.cat/wp-content/uploads/Mail_Tr ip_dones_25anys_Low.pdf  
 
 
Dones Juristes 
C/Ripoll 25 08002 Barcelona 
933220617 
info@donesjuristes.cat 
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

l’artista guanyadora. 

 

Dijous 16 d’octubre  – CINEPIONERES

italiana Nadia Pizzuti. 

“La presència de les dones al cinema, des de la direcció fins a la interpretació i del guió

muntatge va ser massiva i molt significativa a Europa i als Estats Units fins a l’any 1930…”

 

Dimarts 21 d’octubre  – PÚBLICA DESOBEDIÈNCIA

artista i professora d’art Nora Ancarola

“Els grecs tenien el concepte Ke

de temps immemorials fins a l’actualitat, la cura dels malats o dels ancians ha estat una tasca 

femenina, però curiosament no hi ha cap divinitat que representi aquesta situació…”

 

Dijous 30 d’octubre  – CLOENDA

 

Ca la Dona. C/Ripoll, 25/ 08002 Barcelona 

 femartmostra.blogspot.com.es –
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
 
 
 
 
 
 

MMoossttrraa  FFeemmAArrtt   22001144  

 
Exposició FemArt: obres de 22 artistes

del 10 al 30 d’octubre.Dll- Dv // H.: 16

 

Aquest any Femart vol celebrar l’esdeveniment oferint una 

visita comentada a tots els grups de dones que ho desitgin. 

Les visites es faran a les tardes a partir de les 18h, els 

dimecres i divendres i mentre duri la Mostra.

Concertar dia i hora a: mostrafemart@gmail.com

 

Altres activitats que es desenvoluparan amb motiu de la 

Mostra, totes a 19h a Ca la Dona: 

 

Divendres 10 d’octubre  – INAUGURACIÓ

Amb l’entrega del premi, d’una exposició individual, a 

CINEPIONERES, seminari a càrrec de la periodista, escriptora i cineasta 

“La presència de les dones al cinema, des de la direcció fins a la interpretació i del guió

muntatge va ser massiva i molt significativa a Europa i als Estats Units fins a l’any 1930…”

PÚBLICA DESOBEDIÈNCIA, conferència a càrrec de la reconeguda 

Nora Ancarola. 

“Els grecs tenien el concepte Keres com a fusió entre vellesa i mort, entre malaltia i mort. Des 

de temps immemorials fins a l’actualitat, la cura dels malats o dels ancians ha estat una tasca 

femenina, però curiosament no hi ha cap divinitat que representi aquesta situació…”

CLOENDA amb la performance de l’artista Belén Agurto

. C/Ripoll, 25/ 08002 Barcelona – Telèfon 934 127 161 – femart@caladona.org 

– www.caladona.org 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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obres de 22 artistes  

Dv // H.: 16-20h 

Aquest any Femart vol celebrar l’esdeveniment oferint una 

visita comentada a tots els grups de dones que ho desitgin. 

Les visites es faran a les tardes a partir de les 18h, els 

dimecres i divendres i mentre duri la Mostra. 

mostrafemart@gmail.com 

Altres activitats que es desenvoluparan amb motiu de la 

INAUGURACIÓ. 

exposició individual, a 

, seminari a càrrec de la periodista, escriptora i cineasta 

“La presència de les dones al cinema, des de la direcció fins a la interpretació i del guió al 

muntatge va ser massiva i molt significativa a Europa i als Estats Units fins a l’any 1930…” 

, conferència a càrrec de la reconeguda 

res com a fusió entre vellesa i mort, entre malaltia i mort. Des 

de temps immemorials fins a l’actualitat, la cura dels malats o dels ancians ha estat una tasca 

femenina, però curiosament no hi ha cap divinitat que representi aquesta situació…” 

Belén Agurto. 

femart@caladona.org –

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



 

AAcccciioonnss

 

ACTIVITATS:  

 Divendres 17 d'octubre del 2014 a les 18h30 al Cent re de Fotografia Documental 
(CFD)   

INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ "Work in progress" de Mar C. Llop

+ Presentació d'un tast de la futura creació escènica "Limbo
de les Impuxibles. 

+ Presentació de la videoprojecció "Cinc anys de cartells per la despatologització trans".

 Dissabte 19 d'octubre del 2013 de 12h a 20h a La Bo nne
Bonnemaison 

JORNADA "Polítiques trans radicals: orígens, contextos 

 Diumenge 19 d'octubre del 2014 a les 19h30 a La Bas e

CINEFÒRUM- Estrena del documental: Kate Bornstein is a Queer and Pleasant Danger

  Divendres 24 d'octubre del 2014 a les 19h30 
(CFD) 

TAULA RODONA: "La representació audiovisual del fet trans"

Pots trobar tota la informació a 

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

ss  ppeerr   llaa  ddeessppaattoollooggii ttzzaacciióó  tt rraa

Accions de CULTURA TRANS per la despatologització 

trans 

17, 18,19 i 24 d'octubre del 2014 a Barcelona

 El proper 18 d'octubre es celebra en tot el món el Dia 
Internacional d'Acció per la Despatologització Trans, en el marc 
de la campanya Stop Trans Pathologization (STP)
Barcelona acull els propers 17,18, 19 i 24 d'octubre del 2014 
l'esdeveniment  CULTURA TRANS que agrupa diverses 
activitats per tal de visibilitzar la realitat del col·lectiu 
transsexual, transgènere i travesti així com denunciar la 
patologització de la transsexualitat. T'hi espe

  

Divendres 17 d'octubre del 2014 a les 18h30 al Cent re de Fotografia Documental 

INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ "Work in progress" de Mar C. Llop 

+ Presentació d'un tast de la futura creació escènica "Limbo- Work in progress" de la Ci

+ Presentació de la videoprojecció "Cinc anys de cartells per la despatologització trans".

Dissabte 19 d'octubre del 2013 de 12h a 20h a La Bo nne- CDD Francesca 

JORNADA "Polítiques trans radicals: orígens, contextos i perspectives de futur"

Diumenge 19 d'octubre del 2014 a les 19h30 a La Bas e- Ateneu Cooperatiu

Estrena del documental: Kate Bornstein is a Queer and Pleasant Danger

Divendres 24 d'octubre del 2014 a les 19h30  al Centre de Fotografia 

TAULA RODONA: "La representació audiovisual del fet trans" 

a  www.culturatrans.org   

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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aannss  

per la despatologització 

Barcelona  

El proper 18 d'octubre es celebra en tot el món el Dia 
Internacional d'Acció per la Despatologització Trans, en el marc 

Stop Trans Pathologization (STP). La ciutat de 
pers 17,18, 19 i 24 d'octubre del 2014 

CULTURA TRANS que agrupa diverses 
activitats per tal de visibilitzar la realitat del col·lectiu 
transsexual, transgènere i travesti així com denunciar la 
patologització de la transsexualitat. T'hi esperem!  

Divendres 17 d'octubre del 2014 a les 18h30 al Cent re de Fotografia Documental 

Work in progress" de la Cia. L'Era 

+ Presentació de la videoprojecció "Cinc anys de cartells per la despatologització trans". 

CDD Francesca 

i perspectives de futur" 

Ateneu Cooperatiu  

Estrena del documental: Kate Bornstein is a Queer and Pleasant Danger  

al Centre de Fotografia Documental 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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33aa..  EEddiicc iióó  FFii rraa  dd’’ iinntteerrccaannvvii   CCaa  llaa  DDoonnaa  

 
 
Benvolgudes….diumenge 19 d’octubre  FemFira, 
3a.edició! Inscripcions obertes! 
 

Torna la fira d’intercanvi, segona mà i creadores alternatives 

de Ca la Dona! Una fira amb activitats i parades on trobaràs 

objectes molt variats….roba, artesania, complements, joies, 

art, utensilis de cuina, joguines, antiguitats, discs, etc. per 

reutilitzar, reciclar, compartir, intercanviar…consumir d’una 

altra manera, més sostenible i responsable, coneixent com 

ens ho fem per sortir de la crisi, projectes individuals o 

col·lectius. 

Entre les parades, hi haurà una de 2a mà amb objectes 

donats per sòcies i amigues que els cedeixen pel 

sosteniment del projecte de Ca la Dona. 
 

 
Si vols posar paradeta inscriu-te al següent link: 
https://docs.google.com/forms/d/1_i7SEoCm2mzTBVqJVi 06YOy6zi_wfZXD2QVI9ZkgLOI/
viewform  
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 

CCoonnvveerrssaattoorr iioo  aammbb  LLuuzzmmii llaa  RRuuaannoo  GGaavvii rr iiaa  

 
 

Dia 20 d’octubre a les 7 de la tarda a Ca la Dona  

Us convidem a una trobada amb la Luzmila per compartir  idees, resistències i experiències 

Ella és  especialista en polítiques rurals i ambientals; va estar com a organitzadora a l'atur 
agrari i camperol ocorregut el 2013, actualment és facilitadora en els processos de les dones 
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del sud-orient colombià, especialment en les camperoles, les defensores del medi ambient i les 
que lluita per un model de desenvolupament diferent i més humà. Cal destacar que Luzmila 
lidera un important procés contra les multinacionals extractives que espolien el territori, 
especialment l'Anglo Gold Ashanti -extractora d'or-, el que li ha ocasionat serioses amenaces 
de mort. 

Actualment ha estat delegada pel Congrés dels Pobles per realitzar una gira per tot Europa. 
Gira que acabarà al mes de novembre a Ginebra en el marc del llançament a Europa del 
Congrés dels Pobles. 

Us esperem a totes!!! 

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

AAddhheessiióó  aa  llaa  vvaaggaa  ddee  ttootteess  

 

LES DONES MOVEM EL MÓN. ARA L'ATURAREM! 

CAP A LA VAGA GENERAL EL 22 D'OCTUBRE PER CRIDAR BEN ALT QUE: 

Defensem l'autonomia dels nostres cossos: sexualitats lliurement exercides; ple accés a la 
informació i a l'educació afectivo-sexual; AVORTAMENT LLIURE, GRATUÏT I COGESTIONAT 
PER LES DONES, les treballadores de la salut i el moviment feminista; maternitats escollides i 
accés universal a tècniques de reproducció assistida. 

Exigim la fi de la violència ginecològica i obstètrica. 

Reivindiquem el reconeixement de les DIFERENTS IDENTITATS DE GÈNERE, de la llibertat 
d'opció sexual i dels diferents tipus de famílies i unitats de convivència. 

Combatem totes les VIOLÈNCIES MASCLISTES per acabar amb els feminicidis i tot tipus 
d'agressions contra les dones i apostem per l'autodefensa feminista. 

Una VIDA I una MORT DIGNES: reconeixent la nostra dependència mútua, les nostres 
diversitats funcionals i garantint els drets i el benestar tant de qui és cuidada com de qui té cura 
d'altres. 

Volem una vida digna per tots els éssers vius, lliure d'especisme i de tortura envers els animals 
i la preservació de la natura i el medi ambient. 
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Defensem els SERVEIS PÚBLICS (educació, sanitat i serveis socials) i els béns comuns 
autogestionats (recursos naturals i territori), d'accés universal, gratuït i de qualitat. Exigim 
L'ATURADA DE PRIVATITZACIONS I RETALLADES. 

Volem un accés garantit i efectiu a l'HABITATGE DIGNE. 

Ens posicionem contra el sistema especulatiu i capitalista. Apostem per una ECONOMIA 
FEMINISTA SOCIAL I SOLIDÀRIA, que posi al centre la vida de les persones. 

Ens neguem a pagar el DEUTE. 

Volem el repartiment de la riquesa i de tots els treballs – reproductius i productius – així com el 
seu reconeixement social, laboral i econòmic, també d'aquells tradicionalment feminitzats o 
inserits en l'economia considerada informal. Exigim la retirada de totes les LLEIS I REFORMES 
LABORALS que promouen i perpetuen les desigualtats i la precarietat. Lluitem per unes 
condicions de treball dignes. 

Exigim la fi de la DISCRIMINACIÓ LABORAL per raó d'ètnia, gènere, classe, edat i sexualitat: 
contra la segregació vertical i sectorial i l'assetjament a la feina, a favor de la igualtat salarial i 
de les mesures que contribueixin a la corresponsabilitat de dones i homes en l'exercici de les 
cures. 

Defensem el dret a la lliure circulació i permanència de les persones. Volem que totes les 
persones tinguin accés universal als serveis públics i a la plena participació comunitària i 
política. CAP PERSONA ÉS IL·LEGAL, exigim el tancament dels CIEs. 

Volem una vida lliure de repressió i defensem la LLIBERTAT D’ACCIÓ I MANIFESTACIÓ. 
Exigim la retirada de la llei Mordaza, de la reforma del codi penal, de l'actual llei de l'avortament 
i de totes les normatives i disposicions punitives que restringeixen les nostres llibertats i l'ús de 
l'espai públic, com ara l'ordenança del civisme. 

Ens plantem contra el frau fiscal, la corrupció política i econòmica i la impunitat policial. 

Per a tot això i molt més les sota signants convoquem a una vaga general el 22 d’octubre. 
Ocuparem les places i els carrers, tancarem els mercats i les botigues, aturarem el transport… 
aturarem el món! 

 

@VAGADETOTES – #VAGADETOTES – #FEMCORRERLAVAGA 
 
 http://vagadetotes.herokuapp.com/ 
  
#22O JORNADA DE LLUITA CAP A LA #VAGADETOTES: TOTES AL CARRER!!! 
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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IItt iinneerràànncciieess::   cc iinneeaasstteess  ccaattaallaanneess  

 
 

Amb el suport de Fundació SGAE i Diputació de Barcelona  
Amb la col·laboració de l’Acadèmia del Cinema Català 
  
ITINERÀNCIES és un programa dedicat a les cineastes 
catalanes, que es desenvoluparà a sis ciutats de Catalunya: 
Igualada, Manresa, Montcada i Reixac, Sant Cugat del Vallès, 
Vic i Vilafranca del Penedès. 
 
La programació inclou els films: 
 

 Tots volem el millor per a ella, Mar Coll (2013) 
 Se fa saber, Zoraida Roselló (2013) 

 Cromosoma 5, Maria Ripoll i Lisa Pram (2013) 
 Barcelona, abans que el temps ho esborri, Mireia Ros (2011) 
 El recolector de recuerdos, María Zafra (2011) 
 Memorias, norias y fábricas de lejía, María Zafra (2011) 
 Morir de dia, Laia Manresa (2010) 
 Cataluña-Espanya, Isona Passola (2009) 
 Nedar, Carla Subirana (2008) 
 Gala, Sílvia Munt (2003) 

Les sessions comptaran amb la presència de les directores. 
 
Col·laboren : Ajuntament d’Igualada, Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Montcada i 
Reixac, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Vic i Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. 
 
Més informació  a http://www.mostrafilmsdones.cat/itinerancies/ 
Seguiu-nos també a les xarxes! Som a Twitter  
i a Facebook! 
 
dracmagic.cat  
drac.info@dracmagic.cat  
Sant Pere Mitjà 66  
08003 Barcelona  
Tel. (+34) 93 216 00 04  
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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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  


