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FULL INFORMATIU · Núm. 82 ·  Desembre 2016 
 

AAtteenncciióó  AAggeennddeess!!!!!!  
 

 Jornades Feministes Dones No Estàndards , a partir del 13 de gener  

 Sopar d'Any Nou a Ca la Dona, dv 13 de gener a les 20:30h, a Ca la Dona (c/Ripoll, 25) 

 Reunió Grup Dones Lesbianes Feministes "Bollos en teoria", ds 14 de gener a les 12h, a Ca 

la Dona (c/Ripoll, 25)  

 Votació curts Dona'm Cine, fins el 2 de febrer 
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VVííddeeoo  rreeccuullll  ddooccuummeennttaall  JJoorrnnaaddeess  RRaaddiiccaall--mmeenntt  FFeemmiinniisstteess  

 

 

 
El passat 2 de Desembre va tenir 

lloc la presentació del vídeo recull 

documental de les Jornades 

Radical-ment Feministes, que amb 

molt de carinyo han fet les 

Cooptècniques.  

 

Vam tenir la sort de comptar amb la 

presència de la Judit Aranda 

(SICOM), les Cooptècniques, la Tona Gusi (La Independent), la Isabel Muntané 

(#OnSónLesDones) i la Gemma Tramullas (Periodista). El seu suport ens ha ajudat perquè 

denunciem la invisibilització que van tenir les jornades als mitjans de comunicació. També vam 

aprofitar per llençar el hashtag #OnSónLesFeministes, inspirades per #OnSónLesDones, per 

donar força a la idea que malgrat les feministes no sempre estem visibilitzades als diferents 

àmbits, sí tenim clar que estem a tot arreu, i que sense feminismes no hi ha revolució!!!   

 

 

 

Us animem a que ens seguiu a twitter 

(@feministesonson) i que fem servir 

lliurement el hashtag #OnSónLesFeministes 

per reivindicar la presència de feministes a tot 

arreu.  

 

 

 

 

Aquí us deixem l'enllaç perquè podeu gaudir del vídeo de les jornades: 

 

Vídeo Jornades Radical-ment Feministes 

 

 

 

Xarxa Feminista 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.sicom.cat/blog/
http://cooptecniques.net/es/
http://laindependent.cat/
http://onsonlesdones.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/watch?v=vhY5lpsCarc
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JJoorrnnaaddeess  FFeemmiinniisstteess  DDoonneess  NNoo  EEssttàànnddaarrddss  

 

 
Dones No Estàndards invita a totes les 

dones a unes Jornades Feministes que ens 

serviran per a repensar alguns dels vells 

conceptes dels feminismes i plantejar-ne 

nous reptes. Perquè pensem que és 

necessari aturar-se i preguntar-se sobre la 

relació entre els feminismes del passat, del 

present i del futur. Vine! NO CAL 

INSCRIPCIÓ prèvia. T’hi esperem! 

 

                      Entre totes, tot! 

  

13/01/2017 

 

17:00h: Xerrada. Feminisme i noves tecnologies. Recursos per a feminitzar l’espai 

virtual. 

Sra. Núria Vergès, màster universitari Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania. 

Modera: Associació Dones No Estàndards. 

 

17:30h: Xerrada. Feminisme. Passat, present i futur. 

Sra. Teresa Sanz Coll, feminista de tota la vida. Activista cultural i membre de Femart a Ca La 

Dona. 

Sra. Maria Morón Martín, activista Feminista i sòcia de Ca La Dona des del seu naixement. 

Modera: Associació Dones No Estàndards. 

  

23/02/2017 

 

17:00h: Xerrada. El feminisme de la no estandardització. 

Sra. Carme Riu i Pascual, Presidenta de l’Associació Dones No Estàndards 

Modera: Associació Dones No Estàndards. 

  

30/03/2017 

 

17:00h: Xerrada. El futur del feminisme. Temes nous i pendents. 

Sra. Marta Selva, Drac Màgic. 

Modera: Associació Dones No Estàndards. 
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Cloenda 

Sra. Marta Selva, Drac Màgic. 

Sra. Carme Riu i Pascual, Presidenta de l’Associació Dones No Estàndards 

 

Inscripcions gratuïtes a: 

Associació Dones No Estàndards 

Tels. 934592339 / 696065310// donesnoestandards@hotmail.com 

C/ Roger de Flor, 330 – 08025, Barcelona. 

 

 
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

SSooppaarr  dd''AAnnyy  NNoouu  aa  CCaa  llaa  DDoonnaa  

 

 
Benvolgudes sòcies i amigues de Ca la Dona… us 

desitgem una molt bona entrada d’any.  

 

Ca la Dona estarà tancada del 23 de desembre al 8 de 

gener (dies inclosos) i a la tornada ens retrobem per 

conjurar-nos pel 2017!  

 

Serà en un sopar, divendres 13 de gener a les 

20:30h del vespre. Reserveu-vos la data a l’agenda! 

Aquest any serà una celebració molt especial, ja que el 

nou any que comença anirà acompanyat d’un gran canvi 

per Ca la Dona i és que ara si, PER FI disposarem de 

TOTA la casa!! La casa és espectacular i tenim 

moltíssimes ganes de que totes vosaltres la gaudiu, ens 

ho mereixem, no creieu? 

 

Un any més, un sopar col·lectiu, cadascuna hem de portar alguna cosa per compartir (la 

beguda la posa Ca la Dona) i també portar-nos de casa coberts+plat!!!! (per no haver 

de posar-nos a rentar vaixella a Ca la Dona. No volem utilitzar paraments d’un sol ús). Us 

anirem explicant més cosetes ens els pròxims dies. 

 

http://donesnoestandards.cat/
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Si teniu pensat venir, us convidem a omplir el següent formulari i així tenim un recompte 

de les dones que vindreu (per poder calcular bé la quantitat de beguda i espai) i 

també perquè cada una de vosaltres digui què té pensat portar com a plat, i si veiem 

que la gent es repeteix molt o hi ha aliments sense cobrir…donar idees a aquelles dones que no 

saben què portar. Us sembla? Ens ajudeu? 

 

US ESPEREM A TOTES! 

 

Ca la Dona 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

RReeuunniióó  ddeell  ggrruupp  ddee  ddoonneess  LLeessbbiiaanneess  FFeemmiinniisstteess  ""BBoollllooss  eenn  

tteeoorriiaa""  

 

 

BOLLOS EN TEORIA 

Vermuts i discussió lesbiana i 

feminista a Caladona. 

 

Des del passat 29 d’octubre, a partir de la 

convocatòria de dues sòcies i activistes 

LGTBI, ens hem començat a reunir un 

grup de dones, lesbianes i feministes 

que creiem que hi ha la  necessitat de 

vertebrar un espai de debat polític de lesbianes, dins 

del feminisme i dins del moviment LGTBI. 

 

Bollos en teoria, Vermuts i discussió lesbiana i feminista a Caladona,  és el nom amb 

que ens hem autobategat a la darrera reunió de lesbianes feministes on vam estar donant-li 

voltes a la vigència dels textos clàssics de teoria lesbiana: L’existència lesbiana d’Adrienne Rich i 

la Mente hétero de Monique Wittig, amb ganes de continuar amb aquesta tasca autoformativa i 

de pensament lesbià proposem una NOVA REUNIÓ PEL DISSABTE 14 DE GENER DE 

2017- A LES 12h amb l’ànim de començar l’any amb  dos textos potents de la Monique Wittig: 

la poètica política d’El Cos Lesbià (1973) i Algunes paraules sobre El Cos lesbià (1997-2001) 

 

 

____________________________________________________________________________ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1NLBv_9eQrLPSv0YqWSfyImuFpMJWr8j42FcxNuLg4Odg5g/viewform?c=0&w=1
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DDoonnaa''mm  CCiinnee,,  IIIIII  CCoonnccuurrss  iinntteerrnnaacciioonnaall  ddee  ccuurrttmmeettrraattggeess  

rreeaalliittzzaattss  ppeerr  ddoonneess  ssoobbrree  ddoonneess  

 

 

 

DONA'M CINE  és un projecte audiovisual impulsat 

per Entrepobles/Entrepueblos/Entrepobos/Herriarte, associació de cooperació i 

solidaritat internacional compromesa amb moviments socials, i per Producciones Doble 

Banda, productora amb una àmplia experiència en cinema i documentals de contingut social.  

 

DONA'M CINE és una plataforma cultural on-line de construccions col·lectives i de mirades 

feministes diverses que vol fomentar una xarxa d'intercanvi de material audiovisual fet per 

dones, i alhora visibilitzar produccions audiovisuals que no tenen espai en els mitjans de 

comunicació tradicionals. DONA'M CINE pretén donar veu a dones, en el relat de les seves 

realitats i de les seves rebel·lies, des de la “pedagogia de la desobediència” per a transformar 

pràctiques i valors patriarcals.  

 

En el moment de llançar aquesta tercera edició de DONA'M CINE ens va commocionar la 

notícia de l'assassinat de la nostra amiga Berta Cáceres, activista hondurenya. La seva enorme 

generositat en el compromís rebel, solidari, feminista i ecologista l'havia portada a ser una de les 

veus més clares i valentes en la defensa dels drets dels pobles indígenes, de les dones, dels 

sectors socials més desafavorits i de la natura enfront del poder i de la impunitat de les 

multinacionals. 

 

 

En aquesta III edició, en la qual les dones activistes 

defensores dels drets de les dones, de la seva col·lectivitat i 

de la natura protagonitzen una de les temàtiques que 

proposem, hem acordat atorgar el “Premi Berta 

Cáceres”. 
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Curts a concurs! 

Vols votar els curts que més t'agraden? pots fer-ho fins el 2 de febrer! 

 

Segueix aquest enllaç per fer la votació, recorda que primer cal registrar-se! 

 

 

Trobaràs tota la informació i les bases del concurs a la web de Dona'm Cine:  

 

Web Dona'm Cine 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.donamcine.org/edicion2016/cat/cortos-a-concurso-2
http://www.donamcine.org/edicion2016/cat/cortos-a-concurso-2
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  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 

mailto:xarxafem@xarxafeminista.org

