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Escola Feminista d’Estiu  2018 

 

 

 

El passat 9 de juny les feministes vam trobar-nos 

un any més per gaudir plegades de la vuitena 

edició de l'Escola Feminista d'Estiu 2018 sota el 

títol "Feminismes, privilegis, racismes...".  

 

Aquesta edició ens plantejava el repte de 

reflexionar i debatre sobre qüestions complexes 

com els privilegis, el colonialisme, les relacions 

de poder entre nosaltres, dins els feminismes, 

etc.  

 

  

 

 

El punt de partida de l'EFE va ser un Ritual Decolonial 

a càrrec de Rosa Mery Kugler Riveros, amb el qual vam 

poder agrair a la Mare Terra i a Ca la Dona com a espai 

físic que ens acull. Va ser un moment màgic i de 

connexió energètica feminista que, sens dubte, va 
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ajudar-nos a fer-nos presents en l'aquí i l'ara, prenent consciència de la nostra força 

transformadora.  

 

 

Tot seguit vam iniciar el Diàleg Col·lectiu, on les 

companyes de la Xarxa de Migració, Gènere i 

Desenvolupament van fer diferents aportacions 

sobre colonialisme, privilegis, feminismes... des de la 

seva pròpia experiència i partint del coneixement 

situat. Els continguts aportats van obrir diverses 

reflexions, que vam poder compartir en un espai de 

debat i de diàleg, que es va caracteritzar per una 

escolta activa, pel respecte i pel reconeixement mutus.  

 

 

La sessió de tarda la vam iniciar amb dos tallers 

simultanis: D'una banda, el taller titulat "Privilegis, jo?" 

va estar dinamitzat per les companyes de la Xarxa de 

Migració, Gènere i Desenvolupament, que van 

aconseguir moure'ns i remoure'ns per fora i per dins, i 

obrir-nos reflexions internes sobre els propis privilegis, 

les resistències, com ens relacionem...  

 

D'altra banda, el taller "Treballant la blanquitud: taller 

reflexiu", dinamitzat per la Núria Sadurní Balcells, va 

aportar-nos eines teòriques que vam poder treballar en 

grups a partir de textos. El taller va finalitzar amb una 

interessant  posada en comú.  

 

 

 

El capvespre va arribar ple d'art i de creativitat amb l'Espai 

Artístic, que vam obrir amb el Recital Donatge "Berta 

Cáceres Vive", de la mà de les companyes 

hondurenyes Melissa Cardoso, poetessa, i Karla 

Lara, cantautora. La seva música i les seves 

interpretacions ens van omplir d'emoció i carinyo per 

l'etern record de la Berta, sempre amb nosaltres.  

http://xarxamgd.wixsite.com/xarxa
http://xarxamgd.wixsite.com/xarxa
https://www.youtube.com/watch?v=_tcBONGxSTI
https://www.youtube.com/watch?v=MhvY8FpccPc
https://www.youtube.com/watch?v=MhvY8FpccPc
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A continuació vam gaudir de la performance "Malinche Caníbal" 

a càrrec de Linda Porn, una peça d'art sorgida des del dolor de la 

indiferència colonial. Art en estat pur que no ens va deixar 

indiferents, i que va traslladar-nos a través del temps per 

apropar-nos a aquest fascinant personatge històric.  

 

 

 

 

Les feministes som molt conscients que sense 

festa no hi ha revolució i per això vam voler 

que un any més l'EFE finalitzés amb un espai 

festiu, on compartir i relacionar-nos des de la 

diversió i el bon rotllo.  

Vam tenir la diversió assegurada amb les 

Ràdio Whisky Bar Dj!!!  

 

 

 

Moltes gràcies a totes per fer possible un any més l'EFE!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intervencionesdecoloniales.org/2017/09/malinche-canibal/
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Rebutgem la #JustíciaPatriarcal 

 

 

*Aquí podeu consultar la declaració del 

Consell Nacional de Dones de Catalunya 

sobre el cas la Manada 

   

*Aquí trobareu el manifest-declaració de 

Novembre Feminista de la manifestació del 

16 del maig  

 

*Aquí podeu llegir el comunicat de la 

Tancada Migrant de Barcelona de denúncia i suport a les dones marroquines dels camps de 

fruita de Huelva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  

  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://dones.gencat.cat/web/.content/02_institut/12-cndc/Declaracio-CNDC-La-Manada2.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/02_institut/12-cndc/Declaracio-CNDC-La-Manada2.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/02_institut/12-cndc/Declaracio-CNDC-La-Manada2.pdf
https://novembrefeminista.wordpress.com/
https://novembrefeminista.wordpress.com/
https://racismenstanca.wordpress.com/2018/06/11/comunicado-de-denuncia-y-apoyo-a-nuestras-hermanas-marroquies-en-las-campos-de-fruta/
https://racismenstanca.wordpress.com/2018/06/11/comunicado-de-denuncia-y-apoyo-a-nuestras-hermanas-marroquies-en-las-campos-de-fruta/
mailto:xarxafem@xarxafeminista.org

