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FULL INFORMATIU · Núm. 73 ·  Juliol 2015 

AAAAAAAAtttttttteeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiióóóóóóóó        AAAAAAAAggggggggeeeeeeeennnnnnnnddddddddeeeeeeeessssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!        
 

� Convocatòria FemArt, del 1 al 4 de setembre 

� Reunió Caravana Feminista de la Marxa Mundial de les Dones de Catalunya, 3 de setembre 

a les 18:30h, Ca la Dona C/Ripoll, 25 

� Els nostres cossos, les nostres vides, 2 i 3 d’octubre, Espai Jove la Fontana, C/Gran de Gràcia, 

190-192 
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EEssccoollaa  FFeemmiinniissttaa  dd’’EEsstt iiuu  22001155  

 

Hola a totes, 
Com ja sabeu el passat 19 i 20 de Juny va tenir lloc a Ca la Dona la 
sisena edició de l'Escola Feminista d'Estiu, sota el títol 
"Feminismes per a enderrocar el patriarcat". 
 

Estem molt i molt contentes amb l’assistència i la 
participació que hem tingut!!! Un any més considerem que 

l’EFE ha estat un èxit!!!! 
 
 
El divendres 19 vam donar inici a l’EFE amb l’Eix 1: Art-íssimes, 
activismes feministes des de l’art.  Fusió artística de 
creativitats significants. Vam tenir la sort de comptar amb la Teresa 
Sanz com a dinamitzadora de l’eix, que va contextualitzar molt bé la 
força de l’art com a eina d’activisme feminista. Després va arribar el torn 
de les artistes convidades: la Karol Bergeret va deleitar-nos amb les seves 
Santas Amas de Casa, apropant-nos a les nostres mares i àvies i al 
llenguatge universal de les taules de planxar; l’Anna Fandos amb la 
frescura que la caracteritza ens va enlluernar amb diferents exemples artístics on els cossos de les dones 
han esdevingut l’epicentre artístic d’obres altament interessants; i per finalitzar aquest eix la Chari Ronda 
va sorprendre’ns amb la seva proposta innvadora del Flamenc Feminista com a eina d’apoderament i 
resignificació del llenguatge corporal de dones, lesbianes i trans. La tarda va finalitzar amb un ball 
flamenc improvisat, ple de somriures i presència, on fins i tot les menys “ballarines” van posar-se 
farruques.  
 
 

El dissabte 20 va continuar el plaer i els aprenentatges compartits amb 
l’Eix 2: Fartíssimes de precarietats vitals. Alternatives i accions 
per una vida vivible. La Montse Benito va tenir l’habilitat de situar-nos 
molt bé dins la temàtica de les precarietats. Va obrir l’eix la Carme 
Alemany per a compartir amb molt de carinyo l’interessant experiència 
de la Vaga de Totes, i la importància que les vagues protagonitzades per 
les dones han tingut al llarg de la història; la Sandra Alcaide de la Pah de 

Sabadell va encoratjar-nos a totes amb l’exemple del paper que tenen les 
dones dins la Pah i va donar-nos una lliçó de lluita i força amb el seu propi testimoni, que sens dubte va 
aconseguir emocionar-nos a totes; i finalment la Maria Rodó ens va deixar a totes amb la boca oberta 
davant el seu interssant estudi sobre els mapes de relleus de l’experiència i geografies de les emocions.   
 
 
Volem agrair novament a totes elles la seva participació a l’EFE, i sobretot a totes les que heu enriquit els 
debats amb les vostres aportacions i la vostra presència. No ens podem deixar a les companyes que han 
estat a la comissió organitzadora i a les activistes que ens han donat suport durant l’EFE. Gràcies!!! 
 
Ara ja podeu gaudir de la Galeria fotogràfica de l’EFE!!! 

 

 

Un any més... mil gràcies!!!  
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 

http://karolbergeret.blogspot.com.es/
http://www.annafando.com/
http://www.flamencoterapia.es/
https://vagadetotes.wordpress.com/
http://afectadosporlahipoteca.com/tag/pah-sabadell/
http://espaifabrica.cat/index.php/autores-i-autors/item/692-la-revoluci%C3%B3-ser%C3%A0-feminista-o-no-ser%C3%A0
https://www.dropbox.com/sh/w5a625xsyircfro/AABh8VkeF2lB6tFvRQeBNgpga?dl=0
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JJoorrnnaaddeess  FFeemmiinniisstteess  22001166::   PPaarr tt iicciippaa  ii   aaddhheerreeiixx--ttee      

 

 

Radical-ment  feministes - JORNADES FEMINISTES 2016 
 
La Xarxa Feminista i  Ca la Dona hem iniciat amb il·lusió i responsabilitat l’organització d’una gran 
trobada de tots els feminismes sota el lema "Radical-ment feministes", els dies 3, 4 i 5 de Juny del 
2016, a Barcelona. 
 
En aquests moments estem en ple procés de preparació i fem una crida a la participació per a 
dinamitzar i enriquir aquest trajecte amb parada final al juny del 2016. Valorem aquest camí tant com el 
seu destí final, i és per això que ens agradaria comptar amb la vostra implicació i participació ja des d’ara.  
 

� Envieu-nos les vostres idees i propostes sobre: 

� Què voleu trobar a les Jornades?  

� Què us agradaria compartir?  

 

� Feu-vos un vídeo i/o una foto amb missatges que convidin a participar a les Jornades. Aquí 
veureu alguns exemples dels grups que ja ho han fet  

             Envieu-ho a   jornadesfeministes2016@pangea.org 
 

 
NECESSITEM LA VOSTRA IMPLICACIÓ!!! 

 
 
I si encara no t’has adherit al procés de preparació de les jornades, adhereix-te des del blog 

o directament des dels següents enllaços  
 

 
Butlleta d’adhesió individual 
Butlleta d’adhesió per a grups 
 
 
 

Les Jornades Feministes 2016 seran de TOTES o no seran! 
... I entre totes les hem de preparar! 

 
 
jornadesfeministes2016@pangea.org 

http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/ 
@feministes2016 / facebook: Jornades Feministes 2016 

 
____________________________________________________________________________ 
 

http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/jornades-feministes-2016/participa/
http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/adhereix-te/
http://goo.gl/forms/NTvA6Nrp6G
http://goo.gl/forms/G5a9BD9mQ4
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CCoonnvvooccaattòòrr iiaa  FFEEMMAARRTT  22001155  

 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatòria FEMART 2015 – Contramemòria: oblidem l’oblit! 
 
…L’ atemporalitat de l’art, la seva ubiqüitat ens pot permetre fer reversible el binomi passat-futur: 
Fer del joc artístic creatiu, super-real, re-significatiu, tendre, divertit, irònic, irreverent, provocatiu… ,un 
acte revolucionari a-temporal: imaginar i fer allò que hagués pogut ser i no fou, però que pot ser encara. 
Proposem una intervenció artística en el nostre passat, per recordar allò que sembla que no ha existit pel 
fet de no ser dit, que no sabem perquè no ha estat anomenat, però que avui tanmateix som capaces de re-
inventar… 
A la Mostra hi poden participar les dones que ho desitgin. Es poden presentar obres i projectes de 

qualsevol disciplina artística (arts visuals, escèniques, musicals), sempre que girin entorn el tema 

proposat. 

 

Documents que cal presentar (per correu-e): 

 

1.- Descripció del projecte/obra presentat en relació a la temàtica de la Mostra (document Word: màxim 

20 línies. No en format PDF!!!!). 

 

2.- Imatges de l'obra (150dpi, màxim 20x20, màxim 1Mb), video (segons la modalitat artística) i/o 

esquema gràfic del projecte artístic. 

 

3.- Currículum (màxim 20 línies). 

Text breu sobre la temàtica de la Mostra en relació a l'obra presentada. 

 

4.- Fitxa tècnica de l’obra/projecte (dades bàsiques:títol, any, dimensions, tècnica) i dades de l'artista 

(nom, mail, telèfon, web/bloc). 

 

*La participació quedarà validada en rebre un correu de confirmació de Femart. 

  

Presentació de propostes: 
Del 1 al 4 de setembre 2015 
Contacte: mostrafemart@gmail.com 

 

L’equip de selecció de les propostes estarà format per feministes vinculades al món de les arts. 

Ca la Dona no assumeix el cost de la producció, que va a càrrec de l’artista. 

De les artistes participants, en seleccionarem una i li oferirem la possibilitat de tenir una exposició pròpia 

al nou espai de Ca la Dona, durant el 2016. 

 

Ca la Dona  

C/Ripoll, 25/ 08002 Barcelona 

Telèfon 934 127 161 / 

femart@caladona.org 

www.caladona.org  

 
____________________________________________________________________________ 
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RReeuunniióó  CCaarraavvaannaa  FFeemmiinniissttaa  MMaarrxxaa  MMuunnddiiaall     

 
 

03/09:: Reunió Caravana Feminista de la 

Marxa Mundial de les Dones a Catalunya 

 

Com totes sabeu la Caravana Feminista de la MMD va iniciar 

el seu recorregut el passat mes de març i des d’aleshores 

continua un intens viatge ple d’experiències de lluites i alternatives 

feministes a través d’Europa. 

 

En el seu tram final la Caravana entrarà a Catalunya el dia 24 de setembre i continuarà cap a Euskal 

Herria, Galiza i, finalment, Portugal. Serà a Lisboa on el 17 d’octubre farem l’acte final d’aquesta intensa 

experiència . 

 

L’estada a Catalunya serà breu, el 27 surt cap a EH, i complicada per la coincidència amb el 27S, però us 

volem explicar i compartir amb totes vosaltres què farem durant aquest dos dies . I sobretot 

necessitem les vostres idees i el vostre suport per una acció feminista contra el TTIP eL 25 

de setembre. 

 

Per això us convoquem a totes: 

 

Dijous , 3 de setembre a les 18:30 hores a Ca la Dona. 

 

Que tingueu unes bones vacances  i us esperem a totes al setembre. 

 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EEllss  nnoo

Aquestes jornades pretenen ser un espai d’intercanvi i relació d’àmbit local i global per

• Aprofundir l’anàlisi dels factors que afecten la sa

• Crear un garbuix tan gran de xarxes que el “poder” hi quedi embullat i puguin sortir els fils i les 

llums de canvi real que aquestes 

• Teixir complicitats, somnis i propostes de canvi, però també accions ja promogudes per xarxes i 

entitats que ja han mostrat la seva eficàcia i que són les que sostenen el món, “un món al que 

valgui la pena incorporar

Les entitats que organitzem aquestes trob
reconeixement, dins el sistema sanitari, de les dones com a subjectes actius i no passius de la seva salut
el rebuig a la patologització de les dones i la consegüent medicalització de les se

Volem que participin en aquestes trobades col·lectius de professionals de la salut, de l’àmbit social i 
educatiu, activistes feministes, activistes en defensa de la sanitat pública i universal, del món de la 
cooperació internacional, responsables i representants d’Institucions públiques en programes de salut 
pública, i en general totes les persones interessades en una visió feminista de la salut

Les dones són invisibles per a l’atenció sanitària, per al diagnòstic i tractament de
seus símptomes són confosos, minimitzats, o no ben diagnosticats, i les seves queixes són freqüentment 
atribuïdes a etiologia psicològica o psicosomàtica, tot això fa replantejar les bases en què s’ha basat la 
ciència per conèixer els problemes de salut d’homes i dones. En aquest camp, els avenços han estat molt 
desiguals, i poc sistemàtics, en cadascuna de les especialitats mèdiques; encara hi ha poques dades 
d’investigació diferenciada per sexe, i es creuen de forma incorrecta i red
de determinades patologies. 

Comptarem amb la participació, a les diferentes taules rodones, de diferents col·lectius nacionals i 
internacionals especialitzat en la salut des d’una visió feminista, com el 
RSMLAC, CAPS, Xarxa de Dones per la Salut
Acción, Jo sí salut Universal
indignades, entre d’altres. També intervindran Sandra Castañeda, Rachel 
Dolores Romano, Francisca Fernández. Esperanza Aguilà, Margarita López Carrillo, Ma José Fernandez, 
Enriqueta  Bernaus, Ma Eugenia Blandon i Miquel Missé

Més informació al blog de la trobada

  

oossttrreess  ccoossssooss,,  lleess  nnoossttrreess  vviiddeess  

 

 

 

CAPS i ENTREPOBLES us convidem a la 
trobada internacional

ELS NOSTRES COSSOS, LES 
NOSTRES VIDES,… Aportacions 

feministes a la nostra salut

2 i 3 d’octubre de 201

Espai Jove La Fontana (C. Gran de Gracia, 
190-192

INSCRIU-TE AQUÍ!!!!!

  

Aquestes jornades pretenen ser un espai d’intercanvi i relació d’àmbit local i global per

Aprofundir l’anàlisi dels factors que afecten la salut de les dones a tot el món

Crear un garbuix tan gran de xarxes que el “poder” hi quedi embullat i puguin sortir els fils i les 

llums de canvi real que aquestes  xarxes sustenten. 

complicitats, somnis i propostes de canvi, però també accions ja promogudes per xarxes i 

entitats que ja han mostrat la seva eficàcia i que són les que sostenen el món, “un món al que 

valgui la pena incorporar-se”. 

Les entitats que organitzem aquestes trobades compartim un consens bàsic: la necessitat d’aconseguir el 
reconeixement, dins el sistema sanitari, de les dones com a subjectes actius i no passius de la seva salut
el rebuig a la patologització de les dones i la consegüent medicalització de les seves vides i processos

Volem que participin en aquestes trobades col·lectius de professionals de la salut, de l’àmbit social i 
educatiu, activistes feministes, activistes en defensa de la sanitat pública i universal, del món de la 

responsables i representants d’Institucions públiques en programes de salut 
pública, i en general totes les persones interessades en una visió feminista de la salut

Les dones són invisibles per a l’atenció sanitària, per al diagnòstic i tractament de
seus símptomes són confosos, minimitzats, o no ben diagnosticats, i les seves queixes són freqüentment 
atribuïdes a etiologia psicològica o psicosomàtica, tot això fa replantejar les bases en què s’ha basat la 

s problemes de salut d’homes i dones. En aquest camp, els avenços han estat molt 
desiguals, i poc sistemàtics, en cadascuna de les especialitats mèdiques; encara hi ha poques dades 
d’investigació diferenciada per sexe, i es creuen de forma incorrecta i reduccionista les causes i els efectes 

Comptarem amb la participació, a les diferentes taules rodones, de diferents col·lectius nacionals i 
internacionals especialitzat en la salut des d’una visió feminista, com el Col·lectiu de Bo

Xarxa de Dones per la Salut, El parto es nuestro, APFCIB
Jo sí salut Universal, Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament

, entre d’altres. També intervindran Sandra Castañeda, Rachel Breman, Carme Valls , 
Dolores Romano, Francisca Fernández. Esperanza Aguilà, Margarita López Carrillo, Ma José Fernandez, 

Bernaus, Ma Eugenia Blandon i Miquel Missé. 

blog de la trobada 
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CAPS i ENTREPOBLES us convidem a la 
trobada internacional: 

ELS NOSTRES COSSOS, LES 
NOSTRES VIDES,… Aportacions 

feministes a la nostra salut 

2 i 3 d’octubre de 2015 

Espai Jove La Fontana (C. Gran de Gracia, 
192) 

TE AQUÍ!!!!! 

Aquestes jornades pretenen ser un espai d’intercanvi i relació d’àmbit local i global per: 

lut de les dones a tot el món; 

Crear un garbuix tan gran de xarxes que el “poder” hi quedi embullat i puguin sortir els fils i les 

complicitats, somnis i propostes de canvi, però també accions ja promogudes per xarxes i 

entitats que ja han mostrat la seva eficàcia i que són les que sostenen el món, “un món al que 

necessitat d’aconseguir el 
reconeixement, dins el sistema sanitari, de les dones com a subjectes actius i no passius de la seva salut; i 

ves vides i processos. 

Volem que participin en aquestes trobades col·lectius de professionals de la salut, de l’àmbit social i 
educatiu, activistes feministes, activistes en defensa de la sanitat pública i universal, del món de la 

responsables i representants d’Institucions públiques en programes de salut 
pública, i en general totes les persones interessades en una visió feminista de la salut.  

Les dones són invisibles per a l’atenció sanitària, per al diagnòstic i tractament de moltes malalties, els 
seus símptomes són confosos, minimitzats, o no ben diagnosticats, i les seves queixes són freqüentment 
atribuïdes a etiologia psicològica o psicosomàtica, tot això fa replantejar les bases en què s’ha basat la 

s problemes de salut d’homes i dones. En aquest camp, els avenços han estat molt 
desiguals, i poc sistemàtics, en cadascuna de les especialitats mèdiques; encara hi ha poques dades 

uccionista les causes i els efectes 

Comptarem amb la participació, a les diferentes taules rodones, de diferents col·lectius nacionals i 
Col·lectiu de Boston, el 
APFCIB, Ecologistas en 

Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament, Prostitutes 
Breman, Carme Valls , 

Dolores Romano, Francisca Fernández. Esperanza Aguilà, Margarita López Carrillo, Ma José Fernandez, 

https://elsnostrescossoslesnostresvides.wordpress.com/
https://elsnostrescossoslesnostresvides.wordpress.com/inscriute/
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 PROGRAMA DE LES JORNADES 

 DIVENDRES, 2 D’OCTUBRE DE 2015 

18.00  Benvinguda dinamitzada 

• Montse Benito, de ENTREPOBLES 
• Esperanza Aguilà, Presidenta de CAPS 

18.30 - 20.00  Conferència inaugural "Teixint xarxes per gaudir de la nostra salut" 

• Sandra Castañeda, coordinadora de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y 
del Caribe (RSMLAC) 

• Rachel Breman, Our Bodies Ourselves (OBOS) - Colectivo Mujeres de Boston 

Presenta y Modera:  Leonor Taboada 

DISSABTE, 3 D’OCTUBRE DE 2015 

11.00 - 13.00  Taula Rodona "Els nostres reptes i propostes per la salut reproductiva de les 
dones" 

• Sandra Castañeda, RSMLAC - "Avortament prohibit i Agenda Post2015 i El Cairo" 

• Carme Valls , vicepresidenta de CAPS – Vacuna papil·loma 

• Dolores Romano, Ecologistas en Acción – Hormones ambientals 

• Francisca Fernández. El parto es nuestro  - Violència Obstètrica 

13.00 - 14.00 Debat 

Modera: Margarita López Carrillo, Xarxa de Dones per la Salut 

16.00 - 17.00  Taula rodona "En defensa d'una salut integral sense exclusions" 

• Rachel Breman, OBOS - "La salut de les emigrants a EEUU". 

• Ma José Fernandez.  Metgessa de Primària.  Les condicionants socials de la salut. 

17.00 - 18.30 Intercanvi d’experiències i debat: 

• Enriqueta  Bernaus. Jo sí salut Universal 
• Ma Eugenia Blandon. Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament 

• Prostitutes indignades. Pendent de confirmar 

• Miquel Missé. Sociòleg i activista trans 

Modera: Silvia Aldavert. APFCIB i Xarxa de Dones per la Salut 

18.30  Cloenda 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

RReecceerrcc

 

Segovias, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

que el moviment feminista català, ha desenvolupat sabers i experiències feministes transformadores 

específics, la nostra recerca buscava reconèixer

feminista per tota la societat, així com establir un diàleg amb les ONG, en especial amb les de cooperació 

al desenvolupament (ONGD) per ajudar a que assumeixen aquests disc

d’aplicar la perspectiva de gènere en les seves accions, per a redirigir la cooperació cap a sentits més 

transformadors. 

Donada la conjuntura de crisi, ajustos i retallades, el Programa Veus Dones Sud va restar paralitzat fins 

2014 per manca de fons. Dos anys després d’enllestir

dones, lesbianes i trans del moviment feminista i del sector de les ONGD que havien estat entrevistades i 

implicades en el procès, per a recollir les 

semestre de 2014 vàrem estar recollint les seves aportacions, correccions i idees en dues sessions de 

devolució realitzades l’abril i maig a Ca la Dona i la seu de la nova Federació d’ONG de

Pau i Cooperació, a Barcelona, així com en diverses converses i fils de correus.

Del procés de devolució sorgiren tres acords: actualitzar les recomanacions amb perspectiva de gènere per 

a la reflexió de cara a les ONGD catalanes de la prime

dones de les ONGD, tot adaptant

les aportacions, canvis i esmenes, i fer una web on publicar el resultat final i compartir

moviment feminista, les ONG i la societat en general.

El resultat és a les vostres pantalles. Hem decidit retornar la recerca i llegar

assemblees, col·lectius i xarxes als que pertany, és a dir, al moviment feminista, a les

enriqueixen i contaminen les ONG amb aquesta mirada, i a la resta de moviments socials, perquè 

segueixin re-escrivint, re-interpretant i re

Ha estat un plaer ser part d’aquest

 

Visca la lluita feminista, aquí i arreu!!!

Descarrega’t el PDF de la recerca

Visita la web 

____________________________________________________________________________
 

ccaa::  SSaabbeerrss  ii   pprrààcctt iiqquueess  ffeemmiinniisstteess

 

Sabers i Pràctiques Feministes:
una aproximació al Moviment
Feminista de Catalunya
Us presentem la recerca

Feministes: una aproximació al Moviment 

Feminista de Catalunya”, correalitzada per

Palomares Arenas Cabral

Grenzner, durant els anys 2011 i 2012 en el marc 

del Programa Veus Dones Sud

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

que el moviment feminista català, ha desenvolupat sabers i experiències feministes transformadores 

recerca buscava reconèixer-los i augmentar la valoració i comprensió del moviment 

feminista per tota la societat, així com establir un diàleg amb les ONG, en especial amb les de cooperació 

al desenvolupament (ONGD) per ajudar a que assumeixen aquests discursos i pràctiques,més enllà 

d’aplicar la perspectiva de gènere en les seves accions, per a redirigir la cooperació cap a sentits més 

Donada la conjuntura de crisi, ajustos i retallades, el Programa Veus Dones Sud va restar paralitzat fins 

2014 per manca de fons. Dos anys després d’enllestir-la, era el moment de compartir la recerca amb les 

dones, lesbianes i trans del moviment feminista i del sector de les ONGD que havien estat entrevistades i 

implicades en el procès, per a recollir les seves impressions, crítiques i suggeriments. Durant tot el primer 

semestre de 2014 vàrem estar recollint les seves aportacions, correccions i idees en dues sessions de 

devolució realitzades l’abril i maig a Ca la Dona i la seu de la nova Federació d’ONG de

Pau i Cooperació, a Barcelona, així com en diverses converses i fils de correus. 

Del procés de devolució sorgiren tres acords: actualitzar les recomanacions amb perspectiva de gènere per 

a la reflexió de cara a les ONGD catalanes de la primera edició de la recerca a partir de les reflexions de les 

dones de les ONGD, tot adaptant-les al context actual; fer una edició ampliada de la recerca incorporant 

les aportacions, canvis i esmenes, i fer una web on publicar el resultat final i compartir

moviment feminista, les ONG i la societat en general. 

El resultat és a les vostres pantalles. Hem decidit retornar la recerca i llegar-

assemblees, col·lectius i xarxes als que pertany, és a dir, al moviment feminista, a les

enriqueixen i contaminen les ONG amb aquesta mirada, i a la resta de moviments socials, perquè 

interpretant i re-inventant aquesta història amb noves accions, fites i processos.

Ha estat un plaer ser part d’aquesta història i afrontar el privilegi i la responsabilitat d’explicar

Visca la lluita feminista, aquí i arreu!!! 

Descarrega’t el PDF de la recerca 

____________________________________________________________________________
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ss  

Feministes: 
Moviment 

Catalunya 

Us presentem la recerca “Sabers i Pràctiques 

Feministes: una aproximació al Moviment 

, correalitzada per María 

Palomares Arenas Cabral i Joana Garcia 

, durant els anys 2011 i 2012 en el marc 

Programa Veus Dones Sud d’ACSUR-Las 

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Tot partint del fet 

que el moviment feminista català, ha desenvolupat sabers i experiències feministes transformadores 

los i augmentar la valoració i comprensió del moviment 

feminista per tota la societat, així com establir un diàleg amb les ONG, en especial amb les de cooperació 

ursos i pràctiques,més enllà 

d’aplicar la perspectiva de gènere en les seves accions, per a redirigir la cooperació cap a sentits més 

Donada la conjuntura de crisi, ajustos i retallades, el Programa Veus Dones Sud va restar paralitzat fins el 

la, era el moment de compartir la recerca amb les 

dones, lesbianes i trans del moviment feminista i del sector de les ONGD que havien estat entrevistades i 

seves impressions, crítiques i suggeriments. Durant tot el primer 

semestre de 2014 vàrem estar recollint les seves aportacions, correccions i idees en dues sessions de 

devolució realitzades l’abril i maig a Ca la Dona i la seu de la nova Federació d’ONG de Drets Humans, 

Del procés de devolució sorgiren tres acords: actualitzar les recomanacions amb perspectiva de gènere per 

ra edició de la recerca a partir de les reflexions de les 

les al context actual; fer una edició ampliada de la recerca incorporant 

les aportacions, canvis i esmenes, i fer una web on publicar el resultat final i compartir-lo amb el 

-la a les organitzacions, 

assemblees, col·lectius i xarxes als que pertany, és a dir, al moviment feminista, a les feministes que 

enriqueixen i contaminen les ONG amb aquesta mirada, i a la resta de moviments socials, perquè 

inventant aquesta història amb noves accions, fites i processos. 

a història i afrontar el privilegi i la responsabilitat d’explicar-la. 

____________________________________________________________________________ 

https://sabersipractiquesfeministes.files.wordpress.com/2015/02/sabers-i-prc3a0ctiques-feministes_edicioampliada_2015.pdf
https://sabersipractiquesfeministes.wordpress.com/
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AA  llaa  XXaarrxxaa  FFeemmiinniissttaa  ffeemm  vvaaccaanncceess  aa  ll ’’aaggoosstt  

 
 

 
Aquest Estiu la Xarxa Feminista farà vacances a l’Agost.  

 
Ens veiem al setembre amb energies i forces renovades per 
continuar amb els nostres reptes i somnis feministes!!! 
 
 

Us desitgem un Bon Estiu Feminista ple de plaer i descans... 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
   Les activitats de la Xarxa Feminista reben el suport de: 

C/Ripoll, 25 08002 Barcelona tel. 696 72 38 39 xarx afem@xarxafeminista.org  
www.xarxafeminista.org 


