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LLll iibbrree  ii   DDVVDD  ddee  lleess  jjoorrnnaaddeess  ffeemmiinniisstteess  ddee  GGrraannaaddaa!! !! !!   

Ja fa un any de les Jornades de Granada i ens ha arribat el 
llibre i la pel·li de 60 minuts on podrem reviure i sentir tota 
l’energia i potència dels feminismes a Granada! 

El resultat del llibre amb el recull de ponències i el DVD és 
realment emocionant, i ens fa molta il·lusió fer-ne una 
presentació per a reviure les jornades amb totes vosaltres! 

Els llibres són gruixuts i inclouen un DVD amb la pel·lícula de 
les jornades. Per l'alt preu de cost de tot plegat i la dificultat dels enviaments a tot l'Estat, 
només en tenim 60, de manera que us demanem que en feu reserva si voleu assegurar poder-
ne tenir un exemplar! 

Per altra banda, us recordem que les ponències també estan disponibles a internet, a la pàgina 
web de la coordinadora feminista estatal: www.feministas.org  

 

Presentació del llibre i projecció del documental 

FULL INFORMATIU · Núm. 45 · Desembre 2010 



Us convidem a la projecció del documental: 5.000 Feminismos de les "Jornades Feministes: 
Granada. 30 anys després, aquí i ara” de la directora Cecilia Barriga.  A Ca la Dona, el dia 11 
de desembre a les 10.30 h. I després de la pel·li,  hi haurà debat i vermutet  per acomiadar l’any 
i  agafar forces per seguir endavant el 2011!!!! 

No hi falteu!!!  

Com reservar el vostre llibre+DVD 

 Feu reserva del llibre enviant un correu a la secretaria de la Xarxa: xarxafeminista@gmail.com  
(en tenim només 60) i feu un ingrés  al compte de la xarxa. Cal efectuar l’ingrés de 10 euros al 
compte corrent: 2100 3205 11 2200335576 posant el nom i cognoms i el concepte "llibre 
jornades". El dia 11 el podreu recollir a Ca la Dona. 

 

  

AAppoossttaassiiaa  ééss  aalleeggrr iiaa!!  

 
En el marc de la visita de Joseph Ratzinger a Barcelona el 
passat diumenge 7 de novembre, les dones ens vam 
organitzar per a denunciar la violència que la jerarquia 
catòlica exerceix sobre nosaltres, negant-nos tota mena de 
drets. Podeu veure a la web de Ca la Dona la valoració dels 
actes de “Les dones no t’esperem! Feministes contra el 
Papa”. 

Mentre celebrem que Ratzinger ja és fora de Barcelona, 
donem suport i us convidem a sumar-vos a la campanya 
d’apostasia col·lectiva que han impulsat companyes dels 
moviments socials sota el lema “apostasia és alegria!”. 

Fins el dia 17 de desembre es recolliran certificats per a 
presentar-los col·lectivament el mes de gener. 

A la seva web ( www.apostasiaesalegria.tk ) trobareu tota la informació. És molt senzill . Només 
cal que ompliu el formulari que allà diu i el porteu a Ca la dona o l’envieu per correu junt amb la 
fotocòpia del DNI. 
 
.Imprimeix 2 còpies del formulari que et toqui i signa-les! 
 
-  Mira quin Arquebisbat et toca (Barcelona o Tarragona), pel lloc on estàs empadronat/da (no 
per on et van batejar, ni res semblant, només has de mirar a quina diòcesi pertany el municipi 
on estàs EMPADRONAT/ADA, i veure a quin arquebisbat es correspon). Mira on et toca aquí .  
 
- Esbrina el NOM COMPLET de la parròquia en què et van batejar aquí Al formulari has de 
posar el NOM COMPLET de la parròquia i el municipi on es troba. És molt important que no hi 
hagi errades en el nom.. 



-  Descarrega’t el formulari que et toqui i imprimeix-ne 2 còpies: 

•  Si és Tarragona, descarrega’t aquest formulari Català Castellà  

•  Si és Barcelona, descarrega’t aquest formulari Català Castellà   

2.  Fes 1 fotocòpia del teu DNI (per ambdues cares). 
3.  Fes-nos-ho arribar! 
 
L’acte de lliurament col:lectiu serà al gener i ja us direm la data concreta. Anirem plegades al 
Bisbat acompanyades d’advocats/des. 
 

 

JJoorrnnaaddaa  ssoobbrree  ffeemmiinniissmmee  ii   llaaïïccii ttaatt  

Arran de les mobilitzacions contra la visita del Papa a Barcelona, algunes dones de la Xarxa 
ens vam trobar en assemblea per a parlar de què significa per a nosaltres la laïcitat, i vam 
veure que el debat resultava d’allò més interessant. Ens vam adonar que potser no hem parlat 
gaire d’aquest tema conjuntament des d’una perspectiva feminista i tenim moltes ganes de fer-
ho. 

Per això hem decidit organitzar una jornada sobre feminisme i laïcitat el proper dissabte 22 de 
gener a les 10:30h a Ca la Dona . 

Estigueu atentes a les novetats! 

 

 

CCiinneeffòòrruummss  aa  llaa  XXaarrxxaa  FFeemmiinniissttaa  

El passat divendres dia 12 de novembre vam encetar la proposta de cinefòrums a la Xarxa 
Feminista amb la projecció d’un fragment de la pel·lícula “If These Walls Could Talk 2” (Mujer 
contra Mujer). 

El debat va ser interessant i agradable, amenitzat per un pica-pica i pisco-souer! 

Estem molt animades amb aquesta proposta i volem continuar impulsant-la! Per això hem 
pensat tornar-vos a convidar a totes a una altra sessió de cinefòrum el proper divendres 18 de 
febrer a les 19h a Ca la Dona ! 

Estem pensant diverses propostes de pel·lícules i documentals per a compartir totes plegades. 
Si teniu idees, feu-nos-les arribar! Pensem aquest espai entre totes! 

 



TTaammaaiiaa  hhaa  ffeett   1188  aannyyss  aaqquueesstt   nnoovveemmbbrree!!  

 
El passat dia 17 van fer a Ca la Dona la celebració amb un 
acte de Donatge a les dones que com diuen elles “els hi han 
donat la seva confiança i les han, les hem, acompanyat  tots 
aquests anys i compartir amb vosaltres en aquesta etapa la 
nova afirmació que acompanyarà  al nostre nom TAMAIA 
VIURE SENSE VIOLÈNCIA. 
L'afirmació que incorporem simbolitza, ara que fem 18 anys, 

la maduresa cap a un profund arrelament en el nostre compromís amb les Dones i la societat 
en general per fer possible viure sense violència.” 
 
Van parlar les dones de l’equip i les mentores vindicant la no violència i el feminisme i Ca la 
Dona com espai de no violència que possibilita la llibertat. 
La Glòria Bosch, poetessa, va recitar tres poemes fantàstics i vam menjar pastís amb 18 
espelmes i dolços diversos fets per elles... La casa estava plena de flors, plantes i globus i la 
calidesa va ser la protagonista de l’ambient. Si les voleu felicitar i/o col·laborar amb el projecte 
les podeu escriure a tamaia@tamaia.org 
 

FELICITATS, TAMAIA! 
 

 

 

 

HHoommeennaattggee  aa  DDaanniieellaa  

 
  
Maria del Carme Tovar, coneguda com a Daniela, era l’empresària 
que hi havia al darrere del local Daniel’s, el primer bar de lesbianes 
que es va obrir a Barcelona als anys 60, i que estava situat a la plaça 
Cardona 7-8. Tovar va ser una dona molt compromesa amb la causa 
feminista i molt reivindicativa amb els drets de les dones en general i 
de les dones lesbianes en particular. 
Amb motiu de la seva recent desaparició, el moviment associatiu que 
treballa pels drets del col·lectiu gai, lesbià i transsexual, així com 
altres col·lectius simpatitzants del moviment feminista, va voler retre-
li un homenatge organitzant un acte en record de la seva figura, amb 
el recolzament de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. 
 
L’acte, molt concorregut, es va celebrar el divendres 19 de 
novembre, a la Sala del Vigatà del Palau Moja i hi van participar l’escriptora Isabel Franc com a 
presentadora, la Maria Giralt, que va ser discjòquei del Daniel's, l’actriu Montserrat Carulla 
recitant poemes, la historiadora Thaïs Morales. Es va cloure amb una magnífica interpretació 
de l’Elisabet Raspall i l’Ana Rosi cantant boleros, la música preferida de la Daniela. 
 



LLaa  vviiddaa  ddee  lleess  aacctt iivviisstteess  ffeemmiinniisstteess  aarrrreeuu  ddeell   mmóónn  

 
Com se sostenen (ens sostenim cada dia) per sostenir el 

món? 
13 desembre a les 7 de la tarda a ca la dona 

 
Us convidem al debat sobre el llibre  Quin sentit té la revolució si no podem ballar (Jane Barry i 
Jelena Djorjdevic) que ara ha sortit en castellà a Horas y Horas :”Necessito una revolució 
perquè tinc por de certes paraules i de certes mirades, perquè no m’atreveixo a dir que em 
sento malament... 
Amb la Carla López del Fondo Centroamericano de Mujeres a Nicaragua que ha treballat en el 
tema de sostenibiltat de l’activisme”, 
i Vicky Moreno de Dones x Dones i l’Amanda M. Gigler de Calala i totes vosaltres. 
  
“Parlarem del que és  personal en públic. Del que han explicat 45 activistes d’arreu del món  de 
la seva pròpia vida personal….i del que pensem nosaltres Es quelcom que ens pot fer sentir… 
Entusiasmades. Furioses. Alleujades. Profundament incòmodes. Esperançades però sobretot 
amigues, feministes solidàries.... 
No falteu i  Convideu a totes les activistes que conegueu que estiguin per Barcelona d’altres 
països.... 
 

 
 

AAtteenncciióó  AAggeennddeess!!   

Dissabte 11 de desembre a les 10:30h a Ca la Dona  
presentació del llibre i el DVD de les Jornades Feministes de Granada 2009! 

 
Dilluns 13 de desembre a les 19h a Ca la Dona 

DONESxDONES i Calala ens conviden al 
Debat sobre el llibre “Quin sentit té la Revolució si no podem ballar” 

 
Divendres 17 de desembre 

Data límit per a fer-nos arribar la vostra apostasia 
 

Dissabte 22 de gener a les 10:30h a Ca la Dona 
Jornada sobre Feminisme i Laïcitat 

 
Divendres 18 de febrer a les 19h 

Cinefòrum de la Xarxa Feminista a Ca la Dona 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

Les activitats de la Xarxa Feminista reben el suport de 
 

www.xarxafeminista.org 
xarxafem@xarxafeminista.org / xarxafeminista@gmail. com 

93.302.65.45 


