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FULL INFORMATIU · Núm. 75 ·  Octubre 2015 

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

 

� Inauguració FemArt, 16 d’octubre a les 19h, a Ca la Dona (c/Ripoll, 25) 

� Tamaia: Formació Violència Masclista, 16 i 17 d’octubre, al Centre de Cultura de Dones 

Francesca Bonnemaison (c/Sant Pere Més Baix, 7) 

� Donatge Conxa Pérez Collado, 17 d’octubre a les 18h, a la sala Costa i Font de la CGT (Via 

Laietana, 18, 9a planta). 

� Col·loqui amb Juani Rishmawi, dimecres 21 d’octubre a les 17h, a Ca la Dona (c/Ripoll 25, 

Barcelona) 

� Dia Internacional d’Acció per la Despatologització trans, consultar programa! 

� Nit de bruixes per la Castanyada,31 d’octubre, a Ca la Dona (c/Ripoll 25, Barcelona) 

� Vine a la Marxa contra les violències masclistes, 7 de novembre a les 12:00 des del 

Ministeri de Sanitat (Madrid) 
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2211ªª  eeddiicciióó  ddee  llaa  MMoossttrraa  dd’’aarr tt   ddee  DDoonneess  FFEEMM  AARRTT  

 

Us volem convidat a la 21ª edició de la Mostra d’art de Dones 
FEM ART. 

En aquesta ocasió podreu gaudir de les obres de les 13 artistes 
seleccionades que amb el seu treball artístic ens parlaran del tema 
proposant aquest any.  
 

Contramemòria: Oblidem l’oblit! 
  
 
Inauguració 16 d’octubre a les 19h 
 
Sala d’exposicions Ca la Dona (c. Ripoll 25. 08002, Barcelona) 
 
Consulteu la resta d’activitats fins el 12 de Novembre 
 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

FFoorrmmaacciióó  VViioollèènncciiaa  MMaassccll iissttaa  

 

Els dies 16 i 17 d’octubre organitzem una formació per aprendre a 

detectar, identificar i intervenir de manera responsable davant de casos de 

violència masclista. La formació tindrà lloc al Centre de Cultura de Dones 

Francesca Bonnemaison, divendres de 16 a 20h i dissabte de 9.30 a 14.30 i 

de 16 a 19h. 

Formació especialitzada dissenyada amb l’objectiu d’oferir un marc de 

comprensió dels factors que intervenen en la violència masclista: 

 

*Àmbits, agents i condicions que faciliten la seva instauració i consoliden la perpetuació. 

*Dificultats i eines per a la identificació i la detecció. 

*Com fer una intervenció des de la responsabilitat. 

 

Adreçada a totes les persones que intervenen en l’àmbit social, ensenyament, salut, oci, i totes 

aquelles que per la seva professió o formació sentin la necessitat de profunditzar en aquesta qüestió. 
 
Trobareu tota la informació i la inscripció a la web de Tamaia 
 
 
Tamaia 
comunicacio@tamaia.org 
 
____________________________________________________________________________ 
 

http://femartmostra.blogspot.com.es/p/programa-activitats.html?spref=fb
http://www.tamaia.org/ca/properes-formacions-i-activitats


 

DDoo

 

 

17/10 
 

La Xarxa Feminista i 

Dones Llibertàries, la Fundació Salvador Seguí, l’Ateneu Enciclopèdic, la 

CGT i la CNT retran a la nostra amiga anarquista i llibertària Conxa Pérez 

Collado el proper 17 d’octubre a les 18h a la sala Costa i

Laietana, 18, 9a planta).

 
 
 

 
____________________________________________________________________________
 
 

CCoo

 
Us convidem el proper dimecres 21 d’octubre a les 17h
a conversar amb Juani Rishmawi, membre dels
Work Committees, per a que ens parli sobre com afecta 
l’ocupació israeliana al dret a la salut de les dones 
palestines. 

Juani, nascuda a Madrid, fa més de 25 anys que viu a 

Betlem, Palestina, i 23 anys que treballa amb l’organització 

de salut Health Work Committees. Des 

en perspectiva de gènere i fan campanyes de sensibilització 

sobre planificació familiar, autodetecció de càncer de mama, autogestió familiar, etc.

 

L’ocupació israeliana vulnera diàriament la gran majoria de drets humans de la població pal

ells el dret a la salut i  la llibertat de moviment. Des de HWC s’intenten buscar alternatives per minvar 

l’efecte d’aquesta, per exemple, visitant casa per casa a les dones palestines, sobretot en zones rurals, per a 

que puguin ser ateses, ja que els checkpoints i els soldats israelians sovint els impedeixen a arribar a 

hospitals. 

Juani també ens parlarà sobre què podem fer des d’aquí per tal de recolzar la causa palestina i la situació

en la que es troba ara mateix Cisjordania.

 

Us esperem el dimecres 21 d’octubre a les 17h a Ca la Dona (C/Ripoll 25, Barcelona)!
 
Ca la Dona 
 
 
____________________________________________________________________________

oonnaattggee  aa  CCoonnxxaa  PPéérreezz  CCooll llaaddoo  

17/10 Donatge a Conxa Pérez Collado  

La Xarxa Feminista i Ca la Dona ens sumem a l’acte de donatge que les 

Dones Llibertàries, la Fundació Salvador Seguí, l’Ateneu Enciclopèdic, la 

CGT i la CNT retran a la nostra amiga anarquista i llibertària Conxa Pérez 

Collado el proper 17 d’octubre a les 18h a la sala Costa i

Laietana, 18, 9a planta). 

____________________________________________________________________________

ooll ··llooqquuii   aammbb  JJuuaannii   RRiisshhmmaawwii   

dimecres 21 d’octubre a les 17h 
a conversar amb Juani Rishmawi, membre dels Health 

, per a que ens parli sobre com afecta 
l’ocupació israeliana al dret a la salut de les dones 

Juani, nascuda a Madrid, fa més de 25 anys que viu a 

Betlem, Palestina, i 23 anys que treballa amb l’organització 

de salut Health Work Committees. Des de HWC, treballen 

en perspectiva de gènere i fan campanyes de sensibilització 

sobre planificació familiar, autodetecció de càncer de mama, autogestió familiar, etc.

L’ocupació israeliana vulnera diàriament la gran majoria de drets humans de la població pal

la llibertat de moviment. Des de HWC s’intenten buscar alternatives per minvar 

l’efecte d’aquesta, per exemple, visitant casa per casa a les dones palestines, sobretot en zones rurals, per a 

a que els checkpoints i els soldats israelians sovint els impedeixen a arribar a 

Juani també ens parlarà sobre què podem fer des d’aquí per tal de recolzar la causa palestina i la situació

a ara mateix Cisjordania. 

l dimecres 21 d’octubre a les 17h a Ca la Dona (C/Ripoll 25, Barcelona)!

____________________________________________________________________________
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Ca la Dona ens sumem a l’acte de donatge que les 

Dones Llibertàries, la Fundació Salvador Seguí, l’Ateneu Enciclopèdic, la 

CGT i la CNT retran a la nostra amiga anarquista i llibertària Conxa Pérez 

Collado el proper 17 d’octubre a les 18h a la sala Costa i Font de la CGT (Via 

____________________________________________________________________________ 

sobre planificació familiar, autodetecció de càncer de mama, autogestió familiar, etc. 

L’ocupació israeliana vulnera diàriament la gran majoria de drets humans de la població palestina, entre 

la llibertat de moviment. Des de HWC s’intenten buscar alternatives per minvar 

l’efecte d’aquesta, per exemple, visitant casa per casa a les dones palestines, sobretot en zones rurals, per a 

a que els checkpoints i els soldats israelians sovint els impedeixen a arribar a 

Juani també ens parlarà sobre què podem fer des d’aquí per tal de recolzar la causa palestina i la situació 

l dimecres 21 d’octubre a les 17h a Ca la Dona (C/Ripoll 25, Barcelona)! 

____________________________________________________________________________ 

http://www.hwc-pal.org/


 

DDiiaa  IInntteerrnnaacciioonn

 

 
Cultura Trans 
http://culturatrans.org/ 
 
____________________________________________________________________________
 
 
 

NNii tt

 

Hola dones…s’acosta el 31 d’octubre, nit d’encanteris i us 

proposem un sopar llunàtic de tardor a Ca la Dona

la 4a castanyada feminista.

Animem a totes a apuntar

coneguis…entre totes farem la festa, des de les 21h!, a les 20:15h casa 

oberta per guarniments, assajos, etc.

El sopar

moscatell (i per no fer curt, necessitem saber quantes serem) i cadascuna portarem alguna cosa per 

sopar. 

La Festa: Poemes, sortilegis, ball, música, performances, donatges…Si tens idees i/o t’agrada fer 

d’artista, et necessitem per organitzar la vetllada! Contacta amb sec

Com apuntar-vos: Ompliu les vostres dades en aquest formulari:

LLUNÀTIC (abans de divendres 30 d’octubre 15h)

Recordatori: Ca la Dona, c/Ripoll 25 de Barcelon
 

 
____________________________________________________________________________

nnaall   dd’’AAcccciióó  ppeerr   llaa  DDeessppaattoollooggii ttzzaac

STP , Campanya Internacional Stop Trans Pathologization , anuncia la 
data del proper Dia Internacional d'Acció pe
Trans,  que tindrà lloc el dissabte 25 d'octubre de 2015
anys anteriors , convidem a grups activistes de tot el món a organitzar 
manifestacions o altres accions per la despatologització trans.
 
El lema de la convocatòria 2015 és : 
 
Stop Trans Pathologization - Stop Pathologizing Gender 
Diversity in Childhood 
 
Si us agradaria rebre més informació o participar en el Dia 
Internacional d'Acció per la Despatologització Trans 2015 , si us plau 
escriviu-nos a : contact@stp2012.info o stp2012@gmail.com .

Aquí podeu trobar el Programa d’activitats Octubre Trans Barcelona

____________________________________________________________________________

tt   ddee  bbrruuiixxeess  ppeerr  llaa  CCaassttaannyyaaddaa  

Hola dones…s’acosta el 31 d’octubre, nit d’encanteris i us 

proposem un sopar llunàtic de tardor a Ca la Dona

la 4a castanyada feminista. 

Animem a totes a apuntar-nos.. pots convidar totes les bruixes que 

coneguis…entre totes farem la festa, des de les 21h!, a les 20:15h casa 

oberta per guarniments, assajos, etc. 

El sopar: des de ca la dona posarem els moniatos, castanyes

no fer curt, necessitem saber quantes serem) i cadascuna portarem alguna cosa per 

Poemes, sortilegis, ball, música, performances, donatges…Si tens idees i/o t’agrada fer 

d’artista, et necessitem per organitzar la vetllada! Contacta amb secretaria de ca la dona!

: Ompliu les vostres dades en aquest formulari: FORMULARI SOPAR 

(abans de divendres 30 d’octubre 15h) 

: Ca la Dona, c/Ripoll 25 de Barcelona, Catalunya. Vetllada per a dones.

____________________________________________________________________________
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acciióó  TTrraannss  

STP , Campanya Internacional Stop Trans Pathologization , anuncia la 
data del proper Dia Internacional d'Acció per la Despatologització 

25 d'octubre de 2015. Com en els 
anys anteriors , convidem a grups activistes de tot el món a organitzar 
manifestacions o altres accions per la despatologització trans. 

Stop Pathologizing Gender 

Si us agradaria rebre més informació o participar en el Dia 
Internacional d'Acció per la Despatologització Trans 2015 , si us plau 

nfo o stp2012@gmail.com . 

activitats Octubre Trans Barcelona 

____________________________________________________________________________ 

Hola dones…s’acosta el 31 d’octubre, nit d’encanteris i us 

proposem un sopar llunàtic de tardor a Ca la Dona per a celebrar 

nos.. pots convidar totes les bruixes que 

coneguis…entre totes farem la festa, des de les 21h!, a les 20:15h casa 

moniatos, castanyes i 

no fer curt, necessitem saber quantes serem) i cadascuna portarem alguna cosa per 

Poemes, sortilegis, ball, música, performances, donatges…Si tens idees i/o t’agrada fer 

retaria de ca la dona! 

FORMULARI SOPAR 

a, Catalunya. Vetllada per a dones. 

____________________________________________________________________________ 

http://culturatrans.org/wp-content/uploads/2015/10/CulturaTransOctubre2015.jpg
http://goo.gl/forms/WmsKzQtAUY
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77NN,,  VViinnee  aa  llaa  MMaarrxxaa  ccoonnttrraa  ttootteess  lleess  vviioollèènncciieess  mmaassccll iisstteess!! !! !!   

 

 

El moviment feminista es movilitza el 7 de novembre contra totes les violències masclistes. Davant de la 

manca de voluntat política ocuparem els carrers de Madrid per exigir a l’Estat Espanyol una política 

contundent i clara en educació, prevenció i atenció a totes les violències masclistes. Les violències 

masclistes i les violències envers les dones són assumpte de totes i tots, i és imprescindible movilitzar 

tota la societat formant part d’aquesta marxa. 

 

No més agressions contra les dones! Prou feminicidis! Els governs i el conjunt de la societat han de 

respondre davant aquestes violències! 

 

La marxa començarà a les 12:00 des del Ministeri de Sanitat. Estem organitzant autobusos des de 

Barcelona per participar al bloc inicial de dones. Sortirem el dia 6 de novembre al voltant de les 23:00 i 

tornarem el 7 de novembre a partir de les 17:00. 

 

Si vols venir amb nosaltres a Madrid en autobús, segueix els següents passos el més aviat possible: 

 

� Fes un ingrés de 37€ al número de compte: 2100 3205 16 2200352105 posant el teu COGNOM + 

NOM amb el concepte MARXA 7N. 

� Omple el formulari que trobaràs al blog 

� Recomanació : porta el comprovant de pagament el dia del viatge. 

La propera assemblea per preparar la marxa i les accions del 25N a Barcelona serà el 21 d’octubre a les 

19h a Ca la Dona. Et convidem a venir i participar. 

 

Si vols més informació envia un correu: novembrefeminista@openmailbox.org 

 

Anem totes a Madrid!!!! 

 

Novembre feminista 

https://novembrefeminista.wordpress.com/ 

 

____________________________________________________________________________ 
 

https://novembrefeminista.wordpress.com/
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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.  
 

� 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 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
   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 

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

	Consulteu la resta d’activitats fins el 12 de Novembre

