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33  ii   44  ddee  jjuunnyy,,  CCeennttrree  ddee  CCuull ttuurraa  ddee  DDoonneess  FFrraanncceessccaa  
BBoonnnneemmaaiissoonn   

 
 
UTOPIES FEMINISTES, COSSOS INSUBMISSOS 
 
L’Escola d’Estiu 2011 ja està posant fil a l’agulla! Per segon any volem crear un espai 
participatiu on compartir coneixement feminista des de les dones i entre totes perquè pensem 
que les nostres mirades i experiències són el material més valuós que tenim! 
 
Des de la Comissió organitzadora us proposem reflexionar sobre 3 eixos: l’heteronormativitat, 
el racisme i la construcció d’alternatives al capit alisme patriarcal.  Volem compartir les 
visions que no ens permeten viure en llibertat i alhora imaginar i construir alternatives reals. Tot 
això partint de la teoria però també des dels nostres cossos, territori on prenen forma tant la 
vivència com la resistència patriarcal. 
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Proposta de treball: 
 
Divendres 3 de juny,  

 
16.30  Arribada i hola, com va tot! 
 
17 h: Presentació de la sessió sobre l’heteronormativitat com a eix poder. 
Esdevenirs feministes . Volem denunciar i parlar en primera persona sobre com ens 
afecta l’heteronormativitat,  situar els diferents feminismes que coneixem, què en 
pensem i sobretot què hem aprés de cadascun d’ells.  
 
17,30-20h. Treball en grups i posada en comú 

 
Dissabte 4 de juny,  

 
10.30h. Arribada i hola, com va tot! 
 
11h. Presentació de la sessió sobre: Nos-altres feministes, els racismes que vivim . 
Analitzarem el racisme present al moviment feminista, partint de la reflexió sobre 
“nosaltres” i “les altres”, i dels plantejaments que qüestionen el subjecte feminista 
occidental i blanc, com els feminismes postcolonials.  
 
11,30-14,30h. Treball en grups i posada en comú 
 
Pausa dinar i  Acció conjunta contra les violències  
 
de 16h: Mons Feministes : xarxes de solidaritat i de relaci ons alternatives al 
capitalisme patriarcal, heteronormatiu i racista. Volem activar els imaginaris 
feministes col·lectius que permetin crear alternatives reals, imaginar, construir, proposar. 
Com vols viure el teu feminisme a l’entorn de la comunitat? 
 
16,30-19h. Treball en grups i posada en comú 
 

Genealogies  com a eix transversal durant tota l’Escola per recordar dones estimades que ens 
han deixat.          
Us convidem a totes a enviar-nos textos, escrits, sensacions, impressions que us suggereixin 
els temes plantejats. Properament penjarem alguns textos a la web per a que ens ajudin a 
aprofundir en els temes. 
 
Animeu-vos a participar i reserveu-vos les dates!!!! 

 

 

CCiinneeffòòrruumm::  AAssssuummee  NNootthhiinngg..  NNoo  pprreessssuuppoossiiss  rreess  

RReebbeeccccaa  SSwwaann  &&  KKii rrssttyy  MMccDDoonnaalldd  

 
El passat 15 d’abril  la Xarxa 
Feminista vam convocar una 
altra sessió de cinefòrum al 
Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison  per 
veure l’exposició Assume 
Nothing. No pressuposis res , i 



visionar un conjunt de curts molt interessants, que després van ser comentats en un debat.  
 
Aquest debat va girar entorn les preguntes que la companya Flavia Limone va preparar, i que 
compartim a continuació amb totes vosaltres: 
 
Flavia Limone. Preguntes que em suggereixen i que p odrien estimular el debat 
 

- Si cadascuna es deté una mica a sentir-les i explorar-les, quines emocions ens 
provoquen les pel·lícules que hem vist? 
 

- Què és, què constitueix la meva sexualitat? 
 

- Vaig escoltar a Mauro Cabral comentar en una intervenció, ja fa temps, quelcom que 
se’m fa molt pertinent en el debat en relació al documental: “Mentre no succeeixi que un 
pare o una mare, durant l’embaràs, desitgi un bebè intersexe, encara no s’haurà 
normalitzat la diversitat sexual” (una paràfrasis perquè no recordo les paraules exactes). 
Quina és la vostra opinió? Què us provoca aquesta idea? 
 

- Shigeyunky Kihara ens proposa una pregunta de gran profunditat i molt interessant: Què 
ens defineix com a éssers humans? Es tracta d’una pregunta que ja m’havia plantejat 
abans pensant en gèneres i sexualitats. Si es tractés només de la pertinença a una 
espècie, com es defineix aquesta? Nombre de cromosomes? Amb aquest absurd 
conclouríem que una persona amb síndrome de Down és una altra espècie. Els éssers 
humans som també biologia, això està clar, però la jerarquització que posa com a 
prioritària la biologia com a essència d’allò humà és limitant. Som, almenys, psicologia, 
cultura i biologia. Perquè per a “sol·licitar la normalització” de les nostres diversitats 
apel·lem a la biologia com si aquesta li donés més carta de validesa que les nostres 
pròpies subjectivitats desenvolupades en-contra-amb les cultures en que ens 
desenvolupem? Fer-lo és potser suficient a curt termini però, i a llarg termini? 
 

- Perquè es qüestiona la validesa de la persona i no la del sistema (hetero) patriarcal, 
dicotòmic, polar i jeràrquic? Què passaria si fóssim capaces de dinamitar el sistema? 
 

- Quines coses vau descobrir pensant o sentint que us hagin sorprès? (Jo em vaig 
descobrir, per preparar algunes preguntes per aquest debat, llistant noms de les 
persones que exposaven les seves vides i, això és lo interessant, anotant al costat si es 
definien com a transgènere, transsexual, intersexe, etc. Malgrat no podia explicar-m’ho 
com a lògic perquè és de sexualitats i gèneres del què parlem, d’alguna manera em 
resulta sorprenent que, tractant-se de fugir de les categoritzacions, lo que hagi fet sigui 
centrar-me en elles).     
 

- Shigeyuki menciona també la necessitat de ser vista tal i com ella desitja ser-ho. Em fa 
pensar en l’esforç (general, no només referit a gènere-sexualitat, tot i que aquesta 
distinció –general-gènere/sexualitat té poc sentit), per ser vist@/llegit/d@, com 
cadascun@ vol ser vist@/llegit/d@. També em recorda l’article de Margot Pujal sobre el 
“desig de ser dona” i a Natascha, l’activista transsexual argentina que es defineix com a 
“Nataschasexual”.  
 

- Identitats múltiples i la seva activació segons el context, entenent aquest com 
l’apreciació subjectiva que es fa a partir de la situació en la qual s’està inmers@ d’acord 
als paràmetres culturals que hem interioritzat.   
 



 
Si voleu visionar el vídeos en anglès ho podeu fer a través del següent enllaç: 
http://www.youtube.com/user/kmacdonald1963 

 

 

IIII  DDiiaaddaa  ddee  ll lleeuurree  ffeemmiinniissttaa  

 

Ca la Dona  ens convida a la II Diada de lleure feminista el dia 7 de Maig  de 
2011. Recorregut en autocar pel Priorat i visita a la Cova-Hospital de la 

Batalla de l'Ebre 

BARCELONA – LA BISBAL DE FALSET- SIURANA - BARCELONA 
Sortida a les 8 del matí  des del xamfrà Casp/Llúria. Si vens d'una altra banda 
digue'ns-ho que buscarem un altre punt de trobada. 

 
 

Us proposem visitar la Cova Hospital de Santa Llúcia a la Bisbal de Falset , que va ser tant 
important per a la batalla de l’Ebre . Allí ens trobarem amb l’Àngela Jackson , historiadora i 
estudiosa del rol de la Cova i del paper que hi van tenir les infermeres britàniques que hi van 
estar treballant. Deixarem una placa de donatge a les Brigadistes Internacionals  que tant 
van ajudar als ferits de guerra. Dinarem de picnic  allí mateix: és espaiós i té un punt d’aigua 
bona. A la tarda pujarem a Siurana a veure el Salt de la Reina mora ; lloc on diu la llegenda 
que es va suïcidar saltant amb el seu cavall. Arribada a Barcelona (o al punt de trobada 
alternatiu) al vespre. 

 

Preu : 17€ les sòcies i 20€ les no sòcies 
Inscripcions:  durant el mes d’abril a activitats@caladona.org 

Pagament:  
al c/c 3025 0001 12 1433361800 (Caixa d'Enginyeres) 

o bé 2100 3205 18 2200303294 (La Caixa). 
No us quedeu a casa per motius econòmics!!!! Truqueu-nos i en parlem. 

 

Per a facilitar-nos la gestió, ara que ja tenim l'experiència de la sortida a Elna, us agrairem que: 

 

•   us inscriviu per correu-e facilitant el vostre nom i cognoms, un telèfon de contacte i el 
correu-e de totes les persones que inscriviu, si sou més d'una. 

•   feu el pagament al número de compte corrent, indicant el vostre nom i cognoms. 
•   ens envieu el rebut de la transferència per fax o per correu-e. 
•   si pagueu diverses inscripcions a la vegada, anoteu al fax o al correu-e el nom i 

cognoms de totes les participants. 
  

Moltes i moltes gràcies!!! 
 

 

 



2288  ddee  mmaaiigg  DDiiaa  iinntteerrnnaacciioonnaall   dd’’aacccciióó  ppeerr   llaa  ssaalluutt   ddee  lleess  ddoonneess  

““ LLaa  ssaalluutt   ddee  lleess  ddoonneess  eenn  tteemmppss  ddee  ccrr iiss ii ””   

 
 

En el marc de la celebració del Dia internacional per la salut de les 
dones, la Xarxa de Dones per la Salut ens convida a la PONÈNCIA “La 
sostenibilitat de la vida i l’estat del ¿’benestar’?”, a càrrec de Cristina 
Carrasco Bengoa, Economista Feminista, Ca la Dona i a la TAULA 
RODONA “Imaginant i realitzant alternatives des dels grups de dones”,  
a càrrec de les associacions de la Xarxa de Dones per la Salut 
Lloc de l’acte: CCDB Bonnemaison (Sant Pere Més Baix, 7 Barcelona) 
Data: Dijous 26 de maig  a les 18:30h   

 
Al final de l’acte s’oferirà un pica-pica.Hi haurà espai infantil.Hi haurà servei d’interpretació en 
llengua de signes catalana. Per a més informació: www.xarxadedonesperlasalut.org  
xarxadonessalut@pangea.org 
 
En el dia d'acció per la salut de les dones d'aquest any 2011 volem conèixer i reflexionar  

Com afecta a la nostra salut la crisi en què ens ha sumit el sistema econòmic capitalista i 
patriarcal que una vegada més ens fa pagar la crisis no als responsables especuladors i 
financers sinó a les dones i al conjunt dels treballadors i treballadores.  

I assenyalar la responsabilitat dels governs i els seu abandó de la població promovent 
polítiques a favors dels que han provocat la crisis  

i mostrar i reflexionar juntes quines alternatives estem proposant des dels grups de dones o 
almenys quines som capaces d’imaginar-nos  per sostenir el món sense emmalaltir. 

 

 

1199ªª  MMoossttrraa  IInntteerrnnaacciioonnaall   ddee  FFii llmmss  ddee  DDoonneess  ddee  BBaarrcceelloonnaa  

 

Reserveu-vos ja a les vostres agendes les 
dates del 26 de maig al 5 de juny  per gaudir 
un any mes de la 19ª Mostra Internacional de 
Films de Dones de Barcelona, que tindrà lloc 
a la Filmoteca de Catalunya, a l’Espai 
Francesca Bonnemaison i al CCCB (trobareu 
més informació a mostrafilmsdones.cat i  

                                                                              dracmagic.cat) 

El vídeo del minut 2011: Identitats 

Voleu participar a la 19a Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona? 
Ho podeu fer fins el 16 de maig enviant-nos el vostre Vídeo del Minut . 
Aquesta és una convocatòria adreçada a dones i hi podeu participar individualment o en grup 



 
Què et suggereix el tema Identitats ? Agafa una càmera i enregistra, en un sol pla seqüència 
d’un minut de durada , la teva mirada al voltant del tema d’enguany: Identitats 
Reservem un dia de la Mostra a la projecció conjunta, en la forma d’un gran film col·lectiu, de 
totes les peces fetes per dones que ens arribin. Podeu participar-hi individualment o en grup. 

Trobareu més informació i les Bases per participar  a elvideodelminuto.net 

 

  
 

JJoorrnnaaddaa  ssooll iiddààrr iiaa  eennttrree  DDoonneess  

 
Calala. Fondo de Mujeres ens proposa… 
 
un dia per aprendre, conèixer i contribuir a organitzacions de dones
 joves a Amèrica Central. Tu pots participar, prenent una classe a 
la Jornada. Mira el programa a www.calala.org/jornadas  i reserva 
la teva classe de ioga, dansa, etc., participa en la xerrada de Salut, 
Classe i Gènere... i molt més! Dones artistes i emprenedores en solidaritat amb els moviments 
feministes i de dones. Reserva’t a la teva agenda el dissabte 28 de maig de 12h00 a 19h00 a 
C/ Enric Granados, 149, principal-A. Per a més informació pots consultar la web www.calala.org 
o bé contactar directament per via mail  info@calala.org | amanda@calala.org o per telèfon 934 
353 712  

 

Animeu-vos a participar, us hi esperem!  

 

 

AAcccciióó  eenn  ssooll iiddaarr ii ttaatt   aammbb  lleess  ccoommppaannyyeess  ddee  SSoommoossaagguuaass    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuen les accions en solidaritat amb les companyes de Somosaguas i en protesta per la 
presència de capelles a la universitat pública.   

Per Plataforma Unitària de Feministes per la Laïcitat e n Solidaritat amb les Companyes 
de Somosaguas  

El passat dimecres 13 d’abril al migdia a les 14h més d’una centena d’estudiants i dones del 
moviment feminista han dut a terme una acció reivindicativa en solidaritat amb els i les 



estudiants detingudes a Madrid per “profanació d’un espai religiós” arrel de la performance que 
van fer el dia 10 de març a la capella de Somosaguas de la Universitat Complutense. L’acció 
ha estat organitzada conjuntament per diverses dones del moviment feminista i els i les 
estudiants del Campus de la Universitat de Barcelona de Diagonal. A les 14h el grup s’ha dirigit 
en forma de processó cap a l’entrada de la Facultat d’Econòmiques de la UB, on hi ha una 
capella en la que s’estava fent missa a aquesta hora. Els i les manifestants portaven màscares 
blanques i anaven acompanyats d’una gran pintura on s’hi veia una dona crucificada. Una noia 
vestida de sacerdotessa anava fent càntics sobre els drets que l’església està profanant 
“Profanació del dret de les dones al propi cos”, “Profanació de les llibertats sexuals”, 
“Profanació de la universitat pública”, així com càntics amb els noms de personatges històrics 
oprimits per l’església, entre els quals es troben els i les estudiants de Somosaguas. Els càntics 
eren respostos pels manifestants a mode de “ora pro novis” amb la consigna “Víctimes de 
l’església i del patriarcat”. 

Un cop la processó ha arribat davant de la capella de la universitat, s’han llegit diversos 
manifestos en els quals es reivindicava la universitat com un espai públic i laic i la fi de 
l’assetjament mediàtic i policial als col·lectius i persones que s’han vist implicades en els 
processos de Somosaguas. 

Finalment, la processó ha sortit cridant consignes de la universitat com “Fora l’església de la 
universitat” o “Fora els rosaris dels nostres ovaris” i han tallat el tràfic de la Diagonal durant deu 
minuts. 

L’acció ha estat pacífica i, malgrat les mentides que ja està llençant la dreta mediàtica, no hi ha 
hagut confrontacions. Aquesta acció s’ha fet per tal que s’iniciï un debat social sobre la laïcitat 
de la universitat i per aconseguir que les capelles deixin de formar part dels espais públics, així 
com per donar suport als i les detingudes de Somosaguas i mostrar el malestar des del 
moviment estudiantil i feminista per la criminalització dels companys i companyes de Madrid. 

 
Trobareu més informació (fotos, vídeo…) a http://revoltaglobal.cat/article3557.html 
 
 

 
 

NNoo  ddeeiixxeemm  qquuee  mmoorr ii   eell   TTeeaattrree  LLll iibbeerr ttaatt   ddee  JJeenniinn  ((PPaalleesstt iinnaa))    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 de maig dia internacional de les dones per la pau i el desarmament 

Us esperem el dia 19 de maig de 2011 a les 7 a Ca la dona  

i el 24 a la cercavila antimilitarista (Passeig de Gràcia/Consell de Cent) 

 



 

NO DEIXEM QUE MORI EL TEATRE LLIBERTAT de JENIN (Palestina) 

Durant la primera Intifada (1987-1991), una activista jueva israeliana l’Arna Mer Khamis, es va 
traslladar al campament de refugiats de Jenin i va crear un teatre juvenil, per ajudar els nens i 
nenes a lluitar amb els problemes de la vida al camp i amb el conflicte a través del teatre. El 
teatre va tancar quan ella va morir el 1994. 

Després de la seva mort, el fill d’Arna, en Juliano va tornar a Jenin durant un període de sis 
anys per veure el que havia succeït als nens que havien fet teatre amb la seva mare. Ell va 
crear un poderós documental anomenat Els nens d’Arna ,. Recentment, va construir un nou 
teatre en el camp, inspirat en l’obra de la seva mare, i el va anomenar el Teatre Llibertat.  El 
van assassinar el 4 d’abril  del 2011. 

Donem-li suport  col·laborant econòmicament o fent objecció fiscal a les despeses militars.. 

En memòria de l’Arna i el  Juliano, un projecte de pau de persones  israelianes que estan 
contra l’ocupació de Palestina i somnien un futur e n llibertat per als nens i nenes de 
Palestina.  

Dones per Dones us convida a aquesta projecció en e l marc dels actes del dia 
Internacional de les Dones per la pau i el desarmam ent (el dia 19 de maig de 2011 a les 7 
a Ca la dona)  

  

Per fer objecció fiscal mireu  la http://www.objecciofiscal.org/ 

El número de compte de DXD  pel projecte del teatre de la Llibertat és….2100 0889 40 02 
00295130 

I no dubteu de consultar-nos per a qualsevol dubte  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAtteenncciióó  AAggeennddeess!!   

Dissabte 7 de maig  
II Diada de lleure feminista 

 
Dijous 19 de maig a Ca la Dona 

No deixem que mori el Teatre Llibertat de Jenin (Palestina) 
 

Dimarts 24 de maig Passeig de Gràcia/Consell de Cen t 
Cercavila antimilitarista 

 
Dijous 26 de maig al Centre de Cultura de Dones Fra ncesca Bonnemaison 

“La salut de les dones en temps de Crisi” 
 

Del 26 de maig al 30 de juny 
19ª Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona 

 
Dissabte 28 de maig 

 Calala Fondo de Mujeres ens convida a la Jornada Solidària entre Dones 
 

Divendres 3 i dissabte 4 de juny al Centre de Cultu ra de Dones Francesca Bonnemaison  
Escola Feminista d’Estiu 2011 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

Les activitats de la Xarxa Feminista reben el suport de 
 

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

93.302.65.45 


