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Escola Feminista d’Estiu 2011

Els primers dies de juny vam celebrar l’Escola Feminista d’Estiu 2011 (EFE2011) consolidant
així una iniciativa que vam iniciar l’any passat. L’objectiu de l’Escola de ser un punt de trobada
per a l’intercanvi de coneixements i d’experiències s’ha assolit en gran mesura doncs, una
vegada més, vam aconseguir crear entre totes un espai que va propiciar la relació entre dones
per tal de compartir el desig d’aprofundir aprenent les unes de les altres.
Sens dubte, aconseguir un estil d’escola que promogui aquest intercanvi horitzontal per potenciar
l’acció col·lectiva, la interacció dels diversos feminismes i de les diferents generacions de
feministes, és un repte que haurem d’anar consolidant any rere any. Seria més fàcil fer un format
d’escola habitual, com el que ofereixen les institucions docents, basat en la selecció d’unes
“expertes” que fan la seva exposició davant d’un públic que escolta, un model que es pot anar
repetint cada edició sense complicacions doncs simplifica l’organització un cop es té “lligat “ el
programa. Però aquest model no és el que volem oferir i així, doncs, cada any anirem elaborant
una mica més com fer de l’EFE un espai creatiu i estimulant de veritat, on totes som mestres i
estudiants, i podem reflexionar, debatir i construir a partir dels nostres sabers i inquietuds.
Una de les coses sobre les quals hem reflexionat en les valoracions de l’EFE2011 és la

importància d’haver llegit els textos que es proposen en el dossier de presentació. En aquest
sentit, ens comprometem per a properes edicions a fer arribar els textos amb temps suficient per
poder-los llegir i poder anar a l‘escola amb un bagatge de lectures compartides. Moltes dones
consulten els apunts després d’escoltar les diferents opinions en un taller i és aleshores quan
tenen ganes de saber més d’aquell tema. Ja sigui abans o després de l’EFE, es poden trobar els
textos a la pàgina web de Ca la Dona i de la Xarxa Feminista, lloc on també n’hi ha d’altres que
us poden interessar.
Un altre objectiu de l’escola és que la seva mateixa organització respongui a criteris solidaris i
d’estalvi: l’accés gratuït, el muntatge amb un pressupost molt baix i el fer nosaltres mateixes tot el
que sigui possible responent a aquests criteris de baix consum perquè pensem que no ens calen
grans pressupostos per fer grans projectes, sinó que el que ens calen són moltes energies
feministes.
La valoració dels resultats d’aquesta edició de l’escola és important fer-la tenint en compte el
context en el qual es va donar. La participació va ser d’unes 90 dones, una xifra una mica inferior
a la del 2010 i que ens expliquem per una confluència de raons: la difusió de la convocatòria a
través de les xarxes de dones va ser inferior a la de l’any anterior; l’efecte de crida “Granada
2009” quedava ja una mica lluny; les dates van coincidir amb el final de curs a les escoles i
l’època d’exàmens. Però potser la raó principal va ser la implicació d’un bon nombre de dones a
la Comissió de Feministes Indignades que es va crear en la moguda de la Plaça Catalunya a
partir del moviment 15M, que, d’una banda, va generar una interacció molt interessant amb dones
de diferents col·lectius que participaven a les assemblees, però, per una altra, aquesta realitat
positiva, de mobilització feminista va tenir, potser, com a contrapartida, una certa saturació de
debats i convocatòries. En tot cas, les dones que van assistir eren una mostra de la diversitat de
procedències, edats, estils i experiències que es donen en els feminismes actualment.
Els tallers de les tres sessions de debat van girar al voltant dels temes programats sobre
l’heteronormativitat com a eix de poder, nos-altres feministes, els racismes que vivim i els móns
feministes: pràctiques i resistències al capitalisme patriarcal heteronormatiu i racista. Totes les
aportacions van ser valuoses per reforçar-nos i enriquir-nos, tant teòricament com vivencialment.
És molt important que ens feu arribar les vostres impressions, i crítiques, fotos, gravacions,
valoracions, apunts dels tallers i altres, perquè volem fer un llibre dedicat a la reflexió sobre
l’EFE2011, com el que vam fer de l’any passat i que ja podeu consultar.
El trobareu a http://www.xarxafeminista.org/

Ja tenim aquí elsTeranyina 1 i 2

Ja fa algun temps que vam penjar a la nostra web de la Xarxa Feminista
(http://www.xarxafeminista.org/) el Teranyina 1 “Sexualitats Transgressores”, que ara ja
tenim en paper, lo qual ha suposat un esforç econòmic important, però també la satisfacció de
donar inici a una col·lecció pròpia que ens omple d'il·lusió poder compartir amb totes vosaltres.
Amb el Teranyina 2 “Subjectes, confictes i lesbofòbia” (que també el podeu consultar a la
web) donem continuïtat a la col·lecció Teranyina fent-nos ressò del pensament i dels debats que
van conformar l’Escola Feminista d’Estiu 2010. Aquest llibre és, doncs, una obra col·lectiva que
existeix gràcies a totes les dones que vam participar-hi i recull unes determinades visions del que
s’hi va viure. El títol Subjectes, conflictes i lesbofòbia sintetitza els tres temes que es van tractar i
al voltant dels quals van girar les sessions de treball.
El llibre està constituït pel dossier de presentació de l’Escola que conté informació sobre els
temes que s’hi van tractar, bibliografia relacionada, una selecció de fragments de textos per
estimular la discussió i les semblances biogràfiques de les dones que vam recordar en l’eix
transversal de Genealogia. A continuació hi ha les ressenyes dels tallers i un seguit d’articles
pensats i redactats al voltant dels continguts i vivències de I’Escola Feminista, El subjecte del
feminisme, Tot aprenent dels conflictes i Lesbianisme i lesbofòbia als moviments feministes.
Desitgem que el llibre sigui un record per a les dones que van assistir a l’Escola, una pinzellada
per a les que no van poder participar-hi i, en qualsevol cas, una lectura estimulant per a totes les
que volem fer realitat un món que traspassi i vagi més enllà de les fronteres patriarcals.

Més cinefòrums si us plau...!

Com ja sabeu des de la Xarxa Feminista oganitzem alguns cinefòrums al llarg de l'any amb el
propòsit de poder debatir i reflexionar sobre diferents temes que ens toquen i ens interessen
especialment com a dones. La idea no és que sigui una pel·lícula o documental llarg, perquè en
aquests casos s'allarga molt l'activitat i tenim l'experiència de que funciona millor quan projectem
curts o documentals de curta duració. Això permet que el debat, les reflexions i el compartir
tinguin més protagonisme.
El darrer cinefòrum que vam organitzar va ser el passat 15 d'abril i vam aprofitar per anar a veure
l’exposició del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison Assume Nothing. No
pressuposis res, i visionar un conjunt de curts molt interessants, que després van ser comentats
en un debat.
De cara al setembre volem organitzar un altre cinefòrum i ens agradaria que ens enviessiu les
vostres idees i propostes de documentals, curts, exposició + documental, etc. que seran molt
benvingudes. Ens podeu escriure al nostre correu: xarxafem@xarxafeminista.org
Animeu-vos a dir la vostra!!!!!!

Feministes Indignades

A moltes places dones feministes de moltes procedències i edats ens hem trobat per obrir un
espai feminista al moviment del 15 M,. Podeu trobar el manifest i les actes de les reunions al blog
http://feministesindignades.blogspot.com/
Aquest és el blog de Barcelona que està obert a totes les informacions de les places. Ens
agradaria que ens expliquéssiu arreu de Catalunya si hi heu participat, que esteu fent, com

millorar la xarxa de relació amb el moviments 15 M i entre totes nosaltres…per fer visible el
feminisme. Com deia la primera pancarta de la plaça Catalunya : La revolució serà feminista o no
serà.
Feministes indignades animeu-vos a enviar-nos a la Xarxa Feminista convocatòries, fotos,
documents... per tal de fer-ne difusió (xarxafem@xarxafeminista.org)

la Xarxa Feminista fa vacances...

El mes d'agost la Xarxa Feminista romandrà tancada
per vacances.

Us desitgem a totes un estiu feliç i saludable!!!!!

www.xarxafeminista.org
xarxafem@xarxafeminista.org / xarxafeminista@gmail.com
93.302.65.45
Les activitats de la Xarxa Feminista reben el suport de:

