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Especial Post-Jornades 2016 

 
 

El 3, 4 i 5 de juny hem fet història!!! 
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EEssppeecciiaall  PPoosstt--JJoorrnnaaddeess  22001166      

 

 

Més de 2.500 feministes i de 150 grups hem participat a les 
Jornades Radical-ment feministes! 

 
El passat 3, 4 i 5 de juny, al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, ens hem aplegat 

dones, lesbianes i trans en espais de debat, taules, tallers, exposicions, espais creatius, ballant, 

cantant, i fruint de l’energia de trobar-nos i de re-trobar-nos! 

Hem aconseguit, malgrat el nul ressò als mitjans de comunicació, visibilitzar la 

capacitat transformadora dels feminismes per a aconseguir una vida digna, lliure i 

socialment justa per a totxs; compartir els discursos i les pràctiques feministes per a enderrocar 

el sistema capitalista i heteropatriarcal; enfortir les relacions entre les dones, lesbianes i trans i 

entre tots els grups i xarxes feministes, i posar de manifest les llargues i diverses trajectòries dels 

feminismes a Catalunya amb un reconeixement ple d’emoció i orgull. 

 

Gràcies per fer possible unes jornades plenes d’èxit amb 
la vostra assistència, participació i entusiasme.  
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AAccttee  dd''IInnaauugguurraacciióó  ddee  lleess  JJoorrnnaaddeess  

 

El divendres 3 de juny es van inaugurar les Jornades Radical-ment Feministes amb un acte 

calidoscòpic que va  visibilitzar les diferents identitats, realitats, imaginaris i reivindicacions que 

representen tot l’espectre dels feminismes actuals a casa nostra. 

Va comptar amb un inici molt especial: castells fets 

exclusivament per dones que pertanyen a més de 20 

colles castelleres diferents!!! Van aixecar tres castells 

de sis: el 3 de 6, el 4 de 6 i el 4 de 6 amb el pilar, a 

més de dos pilars de quatre rematats per les 

anxanetes amb els símbols feministes. En podeu 

veure un moment especial aquí.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-XUXedS4Mwg
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A continuació, vam sentir i compartir la força de moltes dones participants a les Primeres 

Jornades Catalanes de la Dona de l’any 1976 i que ens han acompanyat i precedit durant tots 

aquests anys i conformen la nostra genealogia personal.  

Per posar de manifest les reivindicacions dels 

nostres activismes contra l’heteropatriarcat i el 

capital, diverses dones, lesbianes i trans van fer 

uns parlaments compartint la solidaritat amb 

totes les dones del món i el nostre compromís 

amb totes les persones i els pobles per 

aconseguir un món lliure, sostenible i sense 

violències.  

 

 

Durant tot l'acte es van anar intercalant 

actuacions i vam poder gaudir de les 

expressions artístiques des de les seves 

diverses vessants de ball, dansa, poemes, 

 

música... que ens van emocionar i ens van 

fer participar col·lectivament rient, saltant, 

fent pujar globus i aplaudint! 

 

Moltes gràcies a la direcció artística de l’Anna Ponces i la Naila Vázquez i  a 

totes i cadascuna de les col·laboracions!!! 

Gràcies a les que vareu llegir textos: Araceli Bruch, Mireia Bofill, Teresa Urroz, Aina 

Tejedo, Teresa Ojuel, Julia Porta i Sofia Begoetxea. Gràcies a les que vareu fer 

parlaments: Chari Ronda, Mireia Foradada, Maria Eugènia Blandón, Remei Sipi, Tania Verge, 

Miriam Solá, Bàrbara Ramajo i Dolo Pulido. Gràcies a les que vareu fer aportacions 

teatrals: Constança, Isabel Franc, Mari Chordà i Maria del Alar. Gràcies a les que vareu fer 

música: Marina Rosell, Mercè Serramalera, Big Mama, Itziar Castro i al Cor Carlit (una de les 

primeres formacions dirigida per una directora). Gràcies a les que ens vau acompanyar 

amb música i dansa: AME i Dones amb veu, i Ariadna i Clara Peya. 

__________________________________________________________________ 
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DDiissssaabbttee::  TTaalllleerrss,,  ddeebbaattss  ii  mmoolltt  mmééss  

Durant el dissabte vam gaudir de 69 tallers i taules de debat organitzades per més de 150 grups 

d'arreu de Catalunya! Cal destacar que la majoria dels espais del dissabte van ser fruit de un 

procés de confluència de les diverses propostes rebudes. Amb la voluntat de no excloure ningú i 

amb les limitacions de l’espai i del temps,  des de l’organització es va promoure la barreja i 

confluència de les diverses propostes per tal de crear taules de debat o tallers on trobar-se les 

diverses perspectives i enfocaments de cada grup al voltant de temes comuns. En general, ha 

comportat un treball conjunt previ que ha resultat molt enriquidor i en alguns casos tindrà 

continuïtat.  

Volem compartir i retornar les valoracions rebudes que han estat molt i molt positives i on 

destaquen, majoritàriament, l’interès dels temes, dels plantejaments i dels enfocaments, la 

qualitat de les intervencions, la participació en els tallers, el bon ambient, el respecte a les 

diversitats i diferències i l’energia que es respirava. 

  

  

 

Gràcies a totes les aportacions que van fer possible unes jornades diverses, 

enriquidores i transformadores. 
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EEssppaaiiss  ddee  ccrreeaacciióó    

L'art i les creacions artístiques han tingut un paper destacat durant els tres dies de les jornades. 

  

 L'Ápat Transgressor - Mostra d'Art de Dones  

 

L'Àpat Transgressor, ha estat una experiència 

rizomàtica que, recordant l'obra de Judy 

Chicago, ha posat sobre la taula sabors i sabers 

radical-ment feministes.  

 

La participació de la Mostra de FEMART a les 

Jornades de 2016, amb la instal·lació “L’Àpat 

Transgressor” ha estat un repte per la seva 

complexitat. Tot recordant el Dinner party de 

Judy Chicago, es va fer una convocatòria on van participar prop de 40 artistes amb les seves 

creacions artístiques per guarnir “una taula descaradament suculenta i celebrar l’obsolescència 

del patriarcat!!!”. Hi va haver 2.500 inscripcions a les Jornades i ningú va poder deixar de veure 

la taula!... Mai una Mostra d’art de tan curta durada havia tingut tant de públic! Coincidint amb 

la cloenda de les Jornades, va arribar un missatge d’agraïment, complicitat i encoratjament de la 

pròpia Judy Chicago! 

 

 Espai de Creació Contínua 

 

En aquest espai vàrem compartir expressions 

teatralitzades dels temes concurrents a les 

jornades: des de la denúncia de les violències a 

través de coreografies col·lectives fins a les 

reivindicació de les desigualtats i les dissidències 

en format circ,  dansa, ironia o humor. Tota una 

jornada de reflexió creativa!  

 

 Exposicions 

 

Es van poder veure durant els tres dies de les jornades 10 

magnífiques exposicions: algunes fotogràfiques, altres 

històriques sobre temes tant diversos com la memòria 

històrica, la salut, les vivències a la presó, els delictes d’odi 

o les experiències de vida de les dones migrades.  

 

 

 
____________________________________________________________________________ 

 

http://www.judychicago.com/about/biography/
http://www.judychicago.com/about/biography/
http://www.judychicago.com/gallery/the-dinner-party/dp-artwork/
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DDiiuummeennggee::  ccllooeennddaa,,  ooccuuppaacciióó  ddeell  ccaarrrreerr  ii  ffeessttaa!!  

El darrer dia de les jornades va començar amb una assemblea-

cloenda on les dones i grups que havien participat a les jornades 

vam compartir les experiències, les emocions viscudes, el treball 

realitzat als tallers i taules tant per part de les organitzadores com 

de les participants. Vam denunciar el silenci dels mitjans de 

comunicació i la manca d’informació sobre les jornades. 

 Tot seguit vam plantejar el nous reptes dels feminismes que 

s’han evidenciat a les jornades i es va proposar una agenda 

feminista que enforteixi el compromís i les aliances entre tots els 

feminismes. Molt aviat tenim dues cites importants:  

 La proposta provinent d’Euskadi per a preparar una 

CARAVANA SOLIDÀRIA cap a Tessalònica (Grècia) al mes de Juliol 

 5 de NOVEMBRE: manifestació contra les violències masclistes a Tarragona  

 

Van cloure l’acte, les veus impressionants i emotives de la Paola Lai i de Las Amigas de Yoli  

 

 

 

Al pati de la UPF vam viure un moment màgic de força i alegria acompanyades pel ritme 

trepidant de les Percudones, ballant i cridant, i movent-nos totes alhora. Vam sortir en 

manifestació sorollosa fins el passeig Lluís Companys mentre seguíem animades per les 

Percudones (de 15 grups diferents i agrupades de nou per aquestes ocasió)  i les companyes de 

Bastoneres Feministes que van fer diverses representacions del ball de bastons. I quan vam 

arribar a l’Arc de triomf amb molts crits i reivindicacions feministes, es va fer una actuació 

simbòlica per solidaritzar-nos  amb la situació que estan vivint milers de persones que 

http://www.feministas.org/caravana-feminista-a-grecia.html
https://www.facebook.com/people/Paola-Lai/100011350136202
https://www.facebook.com/Las-Amigas-de-Yoli-533310403515294/
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fugen de les guerres , tot desplegant una enorme pancarta amb el lema Obrim les 

fronteres - Dones lliures en territoris lliures. 

 

 

Cansades, contentes i amb molta gana ens dirigim, finalment, a l’espai de l’Estació del Nord per 

compartir una fantàstica paella, síndria i unes quantes birras. Durant tota la tarda i vespre vam 

gaudir d’una fantàstica festa amb tot tipus d’actuacions musicals i per a  tots els gustos que ens 

van facilitar un espai de relació, disbauxa i alliberament per acabar aquestes jornades de la 

millor manera possible: ballant! Perquè sabem que... sense festa no hi ha revolució!  

 

Evidentment, aquest dia 

tant ple i intens no hagués 

estat possible sense les 

dones, lesbianes i trans que 

hi van participar i sense la 

col·laboració de les 

Percudones, la Bastonera 

Feminista, Punt 6, Gogara, 

Lidia uVe, Montserrat 

Escopinya, Masiva Lulla i 

Bittah, Atropeshadoa Dj i 

DJ La Dinde i la direcció 

tècnica de la festa amb la Míriam Aleman i la Gràcia Camps al davant.  
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Gràcies a totes les activistes voluntàries que  van col·laborar durant els tres dies i la coordinació 

realitzada per la Imma i l’Anna de Cúrcuma.  

Agraïm a Marta Garrich, Carmel·la Planell i Mar Castarlenas els magnífics reportatges 

fotogràfics que ens han fet arribar. Les fotos incloses en aquest butlletí són d’elles. 

Per a totes i des de totes... agraïment infinit d’haver pogut compartir aquesta experiència!! 

  

____________________________________________________________________________ 

 

BBlloogg::  rreeccuullll  ddee  pprreemmssaa  ii  ffoottooggrraaffiieess  

 

Al blog de les Jornades podreu trobar tota la informació i el recull dels articles publicats  als 

mitjans de comunicació i la galeria d'imatges que figura a continuació. A partir d’ara també hi 

trobareu totes aquelles informacions posteriors a les jornades que ens feu arribar i es mantindrà 

en actiu per publicar-hi. 

 

 Hem aconseguit, malgrat el nul ressò als mitjans de comunicació (llevat d’algunes 

excepcions a les que agraïm la seva receptivitat), visibilitzar a les xarxes socials la 

capacitat transformadora dels feminismes per aconseguir una vida digna, lliure i 

socialment justa per a tothom. 

Volem agrair a aquells mitjans que sí ens han donat suport i aquí us deixem el recull de 

notícies, articles o altres aparicions als mitjans de comunicació. 

 

 Si tens fotos o vídeos de les jornades t’agrairíem molt que ens les facis 

arribar al correu jornadesfeministes2016@pangea.org per crear entre totxs un recull 

documental de les jornades.  

Les que ja ens han arribat les podeu trobar al blog amb diferents àlbums o podeu anar 

directament al Flickr.  

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

 
   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://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/
http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/jornades-feministes-2016/materials-de-difusio/
http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/galeria-de-fotos/
https://www.flickr.com/photos/144367239@N08/?
mailto:xarxafem@xarxafeminista.org

