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NNoovvaa  sseeuu  pprroovviiss iioonnaall   ddee  llaa  XXaarrxxaa  FFeemmiinniiss ttaa  

 
 

Benvolgudes sòcies, amigues i grups de la Xarxa 
Feminista, 
 
Ja som a la seu provisional de Ca la Dona, 
ubicada al local de Cooperacció (C/ Sant 
Honorat, 7 ). 
 
Us recordem que a l’assemblea que es va 
realitzar a Ca La Dona, el passat 6 de juliol, es 
va decidir marxar del pis del carrer Casp per 
raons econòmiques doncs amb les retallades era 
impossible continuar pagant el lloguer. 
 
Va estar una decisió difícil que ens va bellugar 

moltes emocions, però, un cop decidit, ens vam posar a treballar per preparar el trasllat i ens va 
encoratjar la il·lusió d’arribar el més aviat possible a Ripoll25 (l’Ajuntament ens han dit que el 
febrer del 2012 ja hi podrem anar).  
 
Durant el temps que duri aquesta espècie d’exili de casa nostra, intentarem funcionar el més 
unides possible i continuarem totes les activitats en espais provisionals.  
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Properament informarem a la nostra web del número de telèfon de contacte però mentrestant 
podeu fer servir la nostra adreça de correu electrònic per contactar amb nosaltres 
(xarxafem@xarxafeminista.org ).  
 
Volem agrair molt explícitament i de tot cor el suport i les ofertes d’acollida que vam rebre per 
part de la Llibreria Pròleg, del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, 
d’Entrepobles, de la FAVVB,… i també volem donar-vos les gràcies per la confiança, el suport, 
les ajudes econòmiques i les energies que ens vau fer arribar! 
 

 

 
 

  CCooll ··lleecccciióó  TTeerraannyyiinnaa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, conflictes 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. 
 
En aquests moments ja estem preparant el Teranyina 3  que versarà sobre l’Escola Feminista 



d’Estiu 2011 “Utopies feministes, cossos insubmisos”. Aprofitem per fer-vos una crida a totes 
aquelles que vau assistir i que vulgueu enviar-nos les vostres opinions, comentaris, fotos... 
seran molt ben rebudes! ens ho podeu fer arribar al correu electrònic 
xarxafem@xarxafeminista.org  

 

 
 

TTrroobbaaddaa  mmeennssuuaall   aa  llaa  ppllaaççaa  ddee  lleess  ddoonneess......  

 
 
Ca la Dona ens proposa... 
 
setembre, nou curs i novetats!!!  
 
dissabte 24...estrenem les trobades a la plaça  vuit de març, al costat del 
jardí de la propera casa de Ca la Dona! Us proposem una trobada mensual 
a la plaça de les dones mentre no entrem a la casa de Rripoll25.  Serà un 
espai per a retrobar-nos totes plegades ara que no tenim casa pròpia i 

estem més desperdigades... 
 
us convoquem a la primera trobada a la plaça: 24 de  setembre de 11h a 14:00h 
 
assemblea/trobada per retrobar-nos i posar-nos al dia de com està la casa del carrer Ripoll, 
novetats dels grups i de les sòcies, posar-nos al dia dels projectes de Ca la Dona per aquests 
mesos de trànsit cap a #ripoll25...i compartir alegries. 
 
+ acompanyarem amb un recopilatori fotogràfic del projecte ripoll  
+ presentarem la samarreta i la col·lecció de xapes de Casp a Ripoll. Per cert, ja tens la teva?. 
Si ja tens la samarreta, porta-la dissabte! 
 
No hi faltis...ens farem LA FOTO CA LA DONA! 
 
tot plegat amb un vermut boníssim + patates + olives...+ aigua i sucs (per les no vermut!) i com 
que estem d'inici de temporada.....promoció setembre: si t'emportes 1 samarreta et regalem 1 
xapa "model clàssic"! (tens 2 per triar, fins que s'acabin les existències). 
 
T'apuntes? fes córrer la veu a les amigues..... 
Com és la festa major de Barcelona, mirarem de portar música i micro... Si alguna té ganes de 
cantar, ballar, recitar, fer la pallassa o animar d'altres mil formes possibles, serà benvinguda!!!!  
 
ENS TROBEM EL 24, A LA PLAÇA DE LES DONES, altramen t dita PLAÇA DEL 8 DE 
MARÇ. 
 
Secretaria 
Ca la Dona (en trànsit) 
ATENCIÓ, NOVA ADREÇA (provisional): Sant Honorat, 7 / 08002 Barcelona 
tel. 934127161 
www.caladona.org / info@caladona.org 
 
 

 
 
 



 

DDiiaa  iinntteerrnnaacciioonnaall   ppeerr   llaa  ddeessppeennaall ii ttzzaacciióó  ddee  ll ’’aavvoorr ttaammeenntt   

 
 

 
 
 

Dimarts, 27 de setembre A les 18h. A la La Cuina (V estíbul) 
CENTRE DE CULTURA DE DONES Francesca Bonnemaison 

Sant Pere més Baix 7, l'edifici Francesca Bonnemais on.08003 Barcelona 
 
Dia internacional per la despenalització de l'avortament 
 
LA LLEI DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I D’INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE 
L’EMBARÀS. 
VALORACIÓ DE LA SEVA APLICACIÓ A CATALUNYA. 
 
Taules Rodones 
 
11. Valoració de l’aplicació de la Llei a Catalunya  en l’àmbit sanitari  
 
Pel que fa al mètodes anticonceptius, Maria Ferrero presidenta l’Associació de Planificació 
Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB) 
L’acollida per a la demanda d’IVE, Eva Vela, presidenta de l’Associació Catalana de Llevadores 
(ACLL) 
L’ IVE farmacològic i l’Objecció de consciència Neus Prat, Responsable de Coordinació dels 
ASSIR. DAP Costa de Ponent 
La pràctica de l ‘IVE instrumental, Raquel Novo, ginecòloga, directora mèdica del Centre 
Casanova i membre d’ACAI i de l’APFCIB 
 
2.- L’ Impacte de la llei en l’àmbit educatiu 
 
Aportacions en l’educació universitària, Maria Honrubia, Professora de l’Escola d’Infermeria de 
la UB i membre de la junta l’APFCIB 
Presentació de la web d’Educació afectiva i sexual. Eines de treball, Montserrat Roset: Grup de 
mestres de la Campanya. 
 
 
Organitza: Campanya pel Dret a l’avortament i Xarxa  de Dones per la salut 
Col·labora: CCDFB i Ca la Dona 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

CCaallaallaa

 
 
 
 
 
 
 
 
Calala, fundació feminista que promou els drets, la participació i l'empoderament
ens informa que el 15 de setembre van convidar
Criquillion i Emilienne de León, a una xerrada,
conversa sobre l'autocura i l'activisme de les dones". Van par
emocional de les activistes feministes a diferents contextos i sobre la sostenibilitat de 
l'activisme i dels moviments feministes a partir del reconeixement de les nostres pròpies 
necessitats i drets. 
 
Així mateix, el 16 de setembre van venir dues activistes veïnes de Montpeller, del Fons de 
Dones del Mediterrani - Caroline Brac de la Perriere i Marta Giral 
nova organització regional que busca enfortir els grups feministes a través de petites 
aportacions econòmiques per sostenir l'activisme feminista. Juntament amb Calala, pretenen 
lliurar suports puntuals a grups d'activistes feministes per a l'acció política, amb la intenció 
d'avançar l'agenda feminista i contribuir als moviments feministes.
 
 

 

 

PPrrooggrraammaacciióó  AA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓ PER A L’OCTUBRE DE 2011
 
 
CELEBRACIÓ DE LA LLUNA PLENA
 
Dimecres, 12 d’octubre a les 20 hores.
A l’Ateneu Obert de la Dona. Portar menjar per compartir desprès dels exercicis 
de pelvis i la meditació guiada.
 

aa  FFoonnddoo  ddee  MMuujjeerreess  iinnffoorrmmaa....

Calala, fundació feminista que promou els drets, la participació i l'empoderament
ens informa que el 15 de setembre van convidar  dues feministes de Nicaragua i Mèxic, Ana 
Criquillion i Emilienne de León, a una xerrada,  sobre com "Vivim els nostres drets? una 
conversa sobre l'autocura i l'activisme de les dones". Van parlar sobre la integritat física i 
emocional de les activistes feministes a diferents contextos i sobre la sostenibilitat de 
l'activisme i dels moviments feministes a partir del reconeixement de les nostres pròpies 

setembre van venir dues activistes veïnes de Montpeller, del Fons de 
Caroline Brac de la Perriere i Marta Giral -, per compartir sobre aquesta 

nova organització regional que busca enfortir els grups feministes a través de petites 
portacions econòmiques per sostenir l'activisme feminista. Juntament amb Calala, pretenen 

lliurar suports puntuals a grups d'activistes feministes per a l'acció política, amb la intenció 
d'avançar l'agenda feminista i contribuir als moviments feministes. 

AAtteenneeuu  OObbeerr tt   ddee  llaa  DDoonnaa  ddee  BB

PROGRAMACIÓ PER A L’OCTUBRE DE 2011  

CELEBRACIÓ DE LA LLUNA PLENA  

Dimecres, 12 d’octubre a les 20 hores. 
A l’Ateneu Obert de la Dona. Portar menjar per compartir desprès dels exercicis 

meditació guiada. 

....  

Calala, fundació feminista que promou els drets, la participació i l'empoderament de les dones, 
dues feministes de Nicaragua i Mèxic, Ana 
sobre com "Vivim els nostres drets? una 

lar sobre la integritat física i 
emocional de les activistes feministes a diferents contextos i sobre la sostenibilitat de 
l'activisme i dels moviments feministes a partir del reconeixement de les nostres pròpies 

setembre van venir dues activistes veïnes de Montpeller, del Fons de 
, per compartir sobre aquesta 

nova organització regional que busca enfortir els grups feministes a través de petites 
portacions econòmiques per sostenir l'activisme feminista. Juntament amb Calala, pretenen 

lliurar suports puntuals a grups d'activistes feministes per a l'acció política, amb la intenció 

BBaannyyoolleess  

A l’Ateneu Obert de la Dona. Portar menjar per compartir desprès dels exercicis  



CINEMA DE GÈNERE 
 
Dijous, 13 d’octubre. PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA:  
Revolutionary Road a les 21:30h. a l’Auditori Municipal 
 
ASSEMBLEA- PRESENTACIÓ DEL CURS 
 
Divendres , 14 d’octubre a les 19h. 
Presentació del curs i pica-pica. 
 
INTERCANVI DE ROBA I COMPLEMENTS 
 
Dissabte, 29 d'octubre d’11 a 13 hores. Al Local de l’Ateneu Obert de la Dona 
 
ACTIVITATS PERMANENTS 
 

• Ioga terapèutic: els dimecres de 18,30 a 19,45 h i de 20 a 21.15h.  
Carina tel 679382827 

• Gimnàs a Triops. 
• Espai menopausa: primer dijous de cada mes.  

A partir del 6/10/11 de 19,30 a 21,30 h. Eulàlia tel 679745639 
• Dansa del ventre: primer dissabte de cada mes.  

A partir del 5 de novembre de 11,30 a 13 h. Anna Maria 618506786 
• Gimnàstica Suau. Els dimarts de 10 a 11,30 i de 19,30 a 21 hores. 
• Conversa en Francès. Horari a convenir de 16 a 18 h Eli tel 690668091. 
• Conversa per a Dones Immigrades 
• Biblioteca amb servei de préstec 
• Assessorament en diferents àmbits del mon de la dona 

 
ORGANITZA: ATENEU OBERT DE LA DONA DE BANYOLES 
 
Més informació: Dimarts d’11,30 a 12,30h. Tel :972 571841. 
http://donesbanyoles.blogspot.com /  email atedones @hotmail.com 
 
 

 

RReeccoorrddeeuu......    

 

Benvolgudes, 
és la nostra intenció donar a conèixer les activitats que ens feu 
arribar dels diferents grups que esteu vinculats a la Xarxa 
Feminista. És una forma de mantenir el contacte, enfortir els 
nostres vincles i compartir sabers i experiències entre totes. Us 
fem arribar un recull d'activitats que creiem que poden ser del 
vostre interès. Us animem a enviar-nos les vostres activitats de 
forma sintètica. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAtteenncciióó  AAggeennddeess!!   

Dissabte 24 de setembre  
Trobada mensual a la plaça de les dones, de 11 a 14h 

 
Dimarts 27 de setembre al Centre de Cultura de Done s Francesca Bonnemaison 

Dia internacional per la despenalització de l’avortament 
 

Octubre diverses activitats  
Programació activitats Ateneu Obert de la Dona de Banyoles 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

Les activitats de la Xarxa Feminista reben el suport de 
 

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


