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FULL INFORMATIU · Núm. 79 ·  Abril 2016 

AAtteenncciióó  AAggeennddeess!!!!!!  
 

 Projecció del Film Araya,  29 d’abril a les 20h, als Cinemes Girona (c/Girona, 175, 

Barcelona) 

 Projecció dels Films ‘Cosas de mujeres’ i ‘Rompiendo el silencio’, 6 de maig a les 20h, als 

Cinemes Girona (c/Girona, 175, Barcelona) 

 Projecció del Film Terra para Rose, 13 de maig a les 20h, als Cinemes Girona (c/Girona, 

175, Barcelona) 

 Trobada - Kafeta de les Jornades Radical-ment Feministes, 19 de maig a les 19h, a Ca la 

Dona (c/Ripoll, 25) 

 Campanya de Verkami d’Arreta Documentat. Data final de la campanya: 31 de maig.  



 

EEssppee

 

 

Radical-ment  feministes

 
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

2016, a Barcelona. 

 

En aquests moments estem ja a la recta final de la preparació de les jornades

arribar informació, explicar-vos com va 

 

 
  

Pre-programa de les jornades
 
 

En total s’han rebut més de 170 propostes de format i contingut molt variat, la majoria presentades per 

diversos grups, tal com es suggeria a la crida.

Tot i així, en alguns casos ha calgut fer un procés 

de confluència per agrupar diverses ponències a fi 

de poder donar cabuda a totes les propostes en 

l’espai i el temps disponibles, tot propiciant la 

creació d’espais d’intercanvi de reflexions, sabers i 

experiències entre diferents grups. El resultat

el preprograma que us presentarem en breu. 

Per ara us podem dir que totes les activitats proposades pels grups

vídeos, tallers, taules de debat, kafetes, córners) 

El programa definitiu amb l’horari de les activitats i

les Jornades uns 10 dies abans de l'inici

El programa en suport paper

persones inscrites en el moment de l’acreditació.

eecciiaall  JJoorrnnaaddeess  FFeemmiinniisstteess  22001166     

eministes - JORNADES FEMINISTES 2016

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 

ja a la recta final de la preparació de les jornades 

vos com va aquest trajecte amb parada final al juny del 2016. 

ornades 

En total s’han rebut més de 170 propostes de format i contingut molt variat, la majoria presentades per 

diversos grups, tal com es suggeria a la crida.  

Tot i així, en alguns casos ha calgut fer un procés 

erses ponències a fi 

donar cabuda a totes les propostes en 

l’espai i el temps disponibles, tot propiciant la 

creació d’espais d’intercanvi de reflexions, sabers i 

experiències entre diferents grups. El resultat serà 

em en breu.  

totes les activitats proposades pels grups (exposicions, creació artística, 

vídeos, tallers, taules de debat, kafetes, córners) tindran lloc el dissabte 4 de juny

amb l’horari de les activitats i indicació de les aules  estarà disponible al blog de 

de l'inici.  

programa en suport paper, que inclourà una breu descripció de cada activitat, es lliurarà a les 

persones inscrites en el moment de l’acreditació. 
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JORNADES FEMINISTES 2016 

Ca la Dona hem iniciat amb il·lusió i responsabilitat l’organització d’una gran 

, els dies 3, 4 i 5 de Juny del 

 i per això us volem fer 

aquest trajecte amb parada final al juny del 2016.  

En total s’han rebut més de 170 propostes de format i contingut molt variat, la majoria presentades per 

(exposicions, creació artística, 

tindran lloc el dissabte 4 de juny. 

indicació de les aules  estarà disponible al blog de 

, que inclourà una breu descripció de cada activitat, es lliurarà a les 



 

 

Inscripcions 

 

En breu obrirem les inscripcions
blog de les jornades.  

Per a una bona organització logística de les Jornades és important poder conèixer el nombre total de 
participants -dones, lesbis i trans
haurà possibilitat de fer inscripció

Amb la inscripció hi haurà l'aportació econòmica
pressupostari. 

Un cop aparegui al blog, us animem que feu el més 
logístics. 

 

 
Trobada-Kafeta Atakàs 
 
 

 

El passat dijous 21 d'abril va tenir lloc la 

Trobada-Kafeta d'abril.  

 

En la primera part, vam poder compartir les 

noves informacions de les jornades: pressupost 

2016, estat del pre-programa de les jornades, tasques d'organització. 

En aquest últim punt, vam poder fer crida a activistes per que ens ajudin a organitzar tasques que queden 

pendents de cara a les jornades.  Si 

 

La propera Trobada-Kafeta

maig a les 19h. Organitza: Gatamaula Feminista

 

Reserveu-vos la data!
 
 
 

m les inscripcions al blog de les jornades! Esteu alerta! Podreu trobar tota la informació al 

bona organització logística de les Jornades és important poder conèixer el nombre total de 
dones, lesbis i trans– . Cal, per tant, que totes us inscriviu individualment. És a dir, 

haurà possibilitat de fer inscripció com a grup.  

aportació econòmica a les jornades; necessària per tal d’assolir l’equilibri 

s animem que feu el més aviat possible la inscripció, per motius organitzatius i 

va tenir lloc la 

En la primera part, vam poder compartir les 

noves informacions de les jornades: pressupost 

programa de les jornades, tasques d'organització.  

En aquest últim punt, vam poder fer crida a activistes per que ens ajudin a organitzar tasques que queden 

pendents de cara a les jornades.  Si tu també ens vols ajudar, envia'ns un correu electrònic

Desprès vam poder gaudir de la Kafeta

fantàstic on vam xerrar entre nosaltres, compartir tot fent un 

beure o menjant uns deliciosos entrepans. També ens vam 

poder relaxant tot gaudint del concert de 

volem agrair molt especialment a Les Atakàs

d'aquest espai!!  

 

 

afeta serà el dijous 19 de 

Gatamaula Feminista. 

vos la data! 
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Podreu trobar tota la informació al 

bona organització logística de les Jornades és important poder conèixer el nombre total de 
. Cal, per tant, que totes us inscriviu individualment. És a dir, no hi 

necessària per tal d’assolir l’equilibri 

per motius organitzatius i 

En aquest últim punt, vam poder fer crida a activistes per que ens ajudin a organitzar tasques que queden 

envia'ns un correu electrònic!  

afeta Ataskà! Un espai 

fantàstic on vam xerrar entre nosaltres, compartir tot fent un 

beure o menjant uns deliciosos entrepans. També ens vam 

de Wilde Sisters. Per això 

Les Atakàs l'organització 

http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/
mailto:jornadesfeministes2016@pangea.org
https://www.facebook.com/The-Wilde-Sisters-1516729731986302/
http://lesatakas.blogspot.com.es/
http://gatamaulafeminista.blogspot.com.es/


 

  

Vídeo acte 'Tornem al Paranimf! 
 
 

Ja tenim el vídeo de l'acte de presentació de les 

març: Tornem al Paranimf! 1976 

 

El podeu trobar a: 

 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LlQHnYn5uR8

 Blog de les jornades: 

2016/tornem-al-paranimf

 

 

Vídeos Promoció Jornades
  
 

Per tal que en les Jornades hi participin el màxim de done

Cooperativa de Tècniques,  hem realitzat uns vídeos de 

setmanes per les xarxes socials.  

 

A continuació us deixem els enlla

 

1) Heu vist això de les Jornades Radic

2) Sense festa no hi ha revolució!

3) Ens trobarem i farem història! #radicalmentfeministes

4) Que hi trobarem a les Jornades Radical

 

També els podreu trobar tots al blog de les jornades

Ajuda'ns amb la difusió! La garantia de 

entre totes en fem difusió

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

 

 

Les Jornades Feministes 2016 seran de TOTES o 

 
 
____________________________________________________________________________

acte 'Tornem al Paranimf! 1976-2016' 

Ja tenim el vídeo de l'acte de presentació de les jornades del passat 7 de 

març: Tornem al Paranimf! 1976 - 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=LlQHnYn5uR8 

Blog de les jornades: https://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/jornades

paranimf-1976-2016/ 

Vídeos Promoció Jornades 

que en les Jornades hi participin el màxim de dones, lesbianes i trans possibles

hem realitzat uns vídeos de difusió de les jornades que hem difós les darreres 

 

A continuació us deixem els enllaços per a que els pugueu veure i ens ajudeu amb la difusió! 

1) Heu vist això de les Jornades Radical-ment Feministes? 

2) Sense festa no hi ha revolució! 

3) Ens trobarem i farem història! #radicalmentfeministes  

trobarem a les Jornades Radical-ment Feministes? 

blog de les jornades! 

 

 

Ajuda'ns amb la difusió! La garantia de que ens trobem TOTES i ben diverses a aquestes jornades és que 

entre totes en fem difusió de tot el que fem i per això necessitem la teva ajuda!

 

 

 

Segueix-nos a les xarxes socials i al blog! 

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

 

 

NECESSITEM LA VOSTRA IMPLICACIÓ!!!

Les Jornades Feministes 2016 seran de TOTES o 
no seran! 

... I entre totes les hem de preparar!

____________________________________________________________________________

4 

https://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/jornades-feministes-

s, lesbianes i trans possibles, amb la 

ió de les jornades que hem difós les darreres 

gueu veure i ens ajudeu amb la difusió!  

que ens trobem TOTES i ben diverses a aquestes jornades és que 

i per això necessitem la teva ajuda! 

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

NECESSITEM LA VOSTRA IMPLICACIÓ!!! 

Les Jornades Feministes 2016 seran de TOTES o 

... I entre totes les hem de preparar! 

____________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=LlQHnYn5uR8
https://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/jornades-feministes-2016/tornem-al-paranimf-1976-2016/
https://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/jornades-feministes-2016/tornem-al-paranimf-1976-2016/
http://cooptecniques.net/
https://vimeo.com/161622122
https://vimeo.com/162681651
https://vimeo.com/163403406
https://vimeo.com/164277378
https://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/jornades-feministes-2016/materials-de-difusio/
http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/
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AArrrreettaa  DDooccuummeennttaall  --  PPrroojjeeccttee  ddee  VVeerrkkaammii  

Aquests dies es presenta el projecte de Verkami Arreta Documental. Arreta és un documental creatiu 

filmat a Barcelona i Gernika, d'una durada aproximada de 60 minuts. 

El documental acompanya l'Ainhoa que, després de viure un 

càncer de mama, pren la decisió de reconstruir el seu cos amb un 

tatuatge. Un procés a través del qual cerca resignificar les seves 

cicatrius i empoderar-se en el seu cos trans. 

Arreta té al seu centre el cos d'Ainhoa, entenent els cossos com a 

llocs travessats per les experiències que ens marquen a la vida, les 

que ens vénen donades i les escollides. 

Les autores d'aquest documental són Raquel Marques y María 

Zafra, com a part d'un procés col·lectiu realitzat amb Ainhoa 

Irueta, Mireia Gascón, Tayri Rodríguez y María Berzosa. 

La campanya de Verkami s'engega per a poder realitzar la post-producció del documental i així poder 

finalitzar-lo. La data de tancament de la campanya a Verkami és el 31 de maig. 

Des de l'equip realitzador conviden a col·laborar-hi econòmicament -qualsevol aportació, per petita que 

sigui, és fonamental en aquest tipus de projecte creatiu i col·laboratiu- i també a fer-ne difusió. 

Podeu consultar tota la informació del projecte a la mateixa pàgina del 

Verkami: http://www.verkami.com/projects/14702-arreta-documental  

També, seguir el procés a les seves xarxes socials, Arreta Documental a Facebook i @Arreta_Docu a 

Twitter. 

Aquí pots veure un fragment del documental: https://vimeo.com/163574023 

"Arreta és atenció, presa de consciència", diu l'Ainhoa. Atenció a què? Potser al fet que la vida mai ens 

deixarà de sorprendre amb el que té de més banal, el pas del temps. 

 
____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

http://vkm.is/arreta
http://vkm.is/arreta
http://www.verkami.com/projects/14702-arreta-documental
https://www.facebook.com/Arreta-Documental-1697223173878560/
https://twitter.com/Arreta_Docu
https://vimeo.com/163574023
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VVííddeeoo  ddee  llaa  ccoonnffeerrèènncciiaa  ddee  FFiinnaa  BBiirruullééss::  UUnnaa  rreevvoolluucciióó  sseennssee  mmooddeell..    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Institut d'Humanitats de Barcelona i el CCCB (coorganitzadora d’algunes activitats) s'han unit a la 

commemoració del 40è aniversari del naixement del moviment feminista a Catalunya, marcat per la 

celebració al paranimf de la Universitat de Barcelona, de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, al 

maig de 1976. 

 

El feminisme dels anys 70 fou en bona mesura fruit d’una generació que, per dir-ho d'alguna manera, va 

descobrir l'experiència de la política, que conegué el poder i l’entusiasme que neix de prendre de manera 

concertada la iniciativa en la vida pública. Es tractà d'una generació amb una gran voluntat d'acció i una 

destacable confiança en la possibilitat de redissenyar l'espai comú. Fou una insurrecció creativa que 

aspirà a respondre als esdeveniments i a donar lloc a noves formes de relació i de discurs i ho va fer sense 

recórrer a cap mena de text sagrat, de forma que es manifestà com a pràctica, com un actuar sense model 

–El segon sexe no és en cap sentit l'equivalent dels textos teòrics del marxisme ni tampoc assimilable a un 

decàleg. Efectivament, no hi havia representació d'un model de societat futura, sinó un continuat posar-se 

en joc i córrer el risc de l'acció, de manera que no va ser fàcilment reductible a fórmula ni a bandera. 

Aquesta característica, estranya als moviments revolucionaris moderns, es va traduir en nombroses línies 

d'acció, en molts corrents o tendències, sovint en conflicte entre ells, com sabem. 

Dècades després d'aquella explosió de llibertat, podem parar atenció al seu llegat i veure'l entreteixit en 

les formes contemporànies d'activisme feminista. De tot això ens parla Fina Birulés en la conferència que 

va tenir lloc el passat 4 d’abril al CCCB. 

Aquí us deixem el vídeo per si no vau poder assistir-hi. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

PPiioonneerr

 

La 24a Mostra Internacional de Films de Dones

documental llatinoamoericà

amb la col·laboració de Casa Amèrica Catalunya

 

 

Més informació a: www.mostrafilmsdones.cat

 

Seguiu-nos també a les xarxes! Twitter

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

rreess  ddeell  ddooccuummeennttaall  llllaattiinnooaammeerriiccàà

Internacional de Films de Dones presenta la segona edició

documental llatinoamoericà als Cinemes Girona, un programa format per

Casa Amèrica Catalunya. 

 

Divendres 29 d’abril, 20h

Film: Araya 

Margot Benacerraf,

Veneçuela, 90’ 

Presentadora: Eva Gou

 

Divendres 6 de maig, 20h 
 

Film: Cosas de mujeres

Rosa Martha Fernández

Mèxic, 45’ 

 

Film: Rompiendo el silencio

Rosa Martha Fernández

Mèxic, 42’ 

Presentació: Rosa María Palencia

 

Divendres 13 de maig, 20h

 

Terra para Rose 

Tetê Moraes, 1987 

Brasil,  84’  

 

Presentació: Roberta de Carvalho

www.mostrafilmsdones.cat 

Twitter, Facebook i ara també a Instagram! 

____________________________________________________________________________
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àà    

segona edició de Pioneres del 

un programa format per 4 films que compta 

Divendres 29 d’abril, 20h 

, 1959 

Presentadora: Eva Gou 

Divendres 6 de maig, 20h – sessió doble 

Cosas de mujeres 

Rosa Martha Fernández, 1978 

Rompiendo el silencio 

Rosa Martha Fernández, 1979 

Presentació: Rosa María Palencia 

Divendres 13 de maig, 20h 

Presentació: Roberta de Carvalho 

____________________________________________________________________________ 

http://www.mostrafilmsdones.cat/project/pioneres-del-documental-llatinoamerica/
http://www.mostrafilmsdones.cat/project/pioneres-del-documental-llatinoamerica/
http://www.cinemesgirona.cat/
http://www.americat.cat/ca/araya-venecuela
http://www.mostrafilmsdones.cat/project/araya/
http://www.mostrafilmsdones.cat/project/margot-benacerraf/
http://www.mostrafilmsdones.cat/project/cosas-de-mujeres/
http://www.mostrafilmsdones.cat/project/cosas-de-mujeres/
http://www.mostrafilmsdones.cat/project/rosa-martha-fernandez/
http://www.mostrafilmsdones.cat/project/rompiendo-el-silencio/
http://www.mostrafilmsdones.cat/project/rosa-martha-fernandez/
http://www.mostrafilmsdones.cat/project/terra-para-rose/
http://www.mostrafilmsdones.cat/project/terra-para-rose/
http://www.mostrafilmsdones.cat/project/tete-moraes/
http://www.mostrafilmsdones.cat/
https://twitter.com/MostraDones
https://www.facebook.com/pages/Mostra-Internacional-Films-de-Dones/192996974071952
https://instagram.com/mostradones/
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AAccttuuaalliittzzeemm  llaa  wweebb  ddeell  CCeennttrree  ddee  DDooccuummeennttaacciióó  ddee  CCaa  llaa  DDoonnaa  

Hem actualitzat la web de la Biblioteca de Ca la Dona. Avui parlem de Jornades Feministes, és el 

lema d'aquesta actualització, i hem incorporat al carrusel  les publicacions de las diverses Jornades.  

 A L'Aparador hem fet  una tria pensant en els temes que segur estaran a les Jornades Radical-

ment feministes del mes de  juny. 

 A Sabies que... hi trobareu el blog de les jornades, el de Fem Art i les darreres conferències de 

Fina Birulès i de Silvia Federici  

 

Tot això ho trobareu a http://centredocumentacio.caladona.org/biblioteca/ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
   Les activitats de la Xarxa Feminista reben el suport de: 

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

http://centredocumentacio.caladona.org/biblioteca/



