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Atenció Agendes!!!
 Reunió Bollos en Teoria, 3 de febrer a les 12h, a Ca la Dona (c/Ripoll, 25)
 Concentració Exigim la llibertat d’Ahed Tamimi, 8 de febrer a les 19h, a la
Plaça Sant Jaume
 Cartografies del desig: Maria- Mercé Marçal i Montserrat Abelló, 8 de febrer
a les 18:30h, Biblioteca de Catalunya- Sala de Llevant (c/ Hospital, 56
 14F Desmuntem Sant Violentí, 14 de febrer a les 19h, Nou Barris
(marquesina Via Júlia/Joaquim Valls)
 Presentació del llibre “Terra de ningú”, 15 de febrer a les 18:30h, a Ca la
Dona (c/Ripoll, 25)
 Jornadas Una revuelta trans*, 23-24 de febrer, a Can Batlló, c/Constitució,
19
 Escola Popular d’Economia Feminista, del 9 de febrer al 23 de març, al
Centre d’empreses Bettatur (Via de l’Imperi Romà 11, 43003 – Tarragona)
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Pensem i sentim…

“Venim des de lluny, tenim una llarga
història feminista i un recorregut de molts
8 de març prenent el carrer, la plaça, la
paraula amb el propòsit de subvertir
l'ordre
del món
i el discurs
heteropatriarcal, racista i neoliberal.
Al crit de “ni una menys, vives ens volem”
que van llançar les feministes argentines
es va dur a terme la primera vaga global
de dones de treball productiu i
reproductiu el 8 de març de 2017. Milions
de dones de 70 països, des d'Argentina a
Polònia, des de Turquia a Estats Units, des de
Brasil a Itàlia passant per les nostres terres, ens contagiem i ocupem els carrers per fer visibles els
nostres treballs, les nostres demandes i els nostres cossos.
En 2018 volem arribar més lluny i visibilitzar amb una vaga més àmplia que la de 2017 la nostra força, la
nostra ràbia i dolor i alhora la nostra alegria compartida de saber-nos fortes. Volem que ningú pugui
mirar a un altre costat enfront de les nostres propostes i la nostra centralitat al món.
Per això les feministes ens convoquem a una vaga feminista. És una vaga que va més enllà del que
s'identifica com a atur laboral perquè la participació de les dones és nuclear en totes les esferes de la
vida, i la vaga ha d'aconseguir també altres treballs i espais: el de les cures, el consum, la vida estudiantil
i associativa.”
Ens convoquem totes, com van fer les nostres antecessores, per infringir els privilegis d'una societat
patriarcal i capitalista, racista i heteronormativa. Ens convoquem totes a aquesta vaga que té els seus
antecedents en la tragèdia que va suposar per a les nostres germanes que van ser assassinades,
cremades, acusades de “bruixes”, per perpetuar el control del model social i econòmic masculí, que se
sentia amenaçat.”
(Font: Coordinadora Estatal d'Organitzacions Feministes)
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Hem actualitzat el llibre de les jornades!!!

Aquí teniu el llibre de les jornades amb totes les
correccions i modificacions fetes perquè l’actualitzeu a les
vostres webs!!!
Us agrairíem que en feu la màxima difusió possible!!!

Llibre Jornades Radical-ment Feministes 2016 - català
Libro Jornades Radical-ment Feministes 2016 - castellà

Reunió Bollos en Teoria

PROPERA REUNIÓ DE BOLLOS EN
TEORIA: 03/02/2018 a les 12h. a Caladona

Després de debatre: “Identidad y escritura lesbianes” de
la Beatriz Suárez Briones i “Después de Ellen: paradigmas de representación lésbica en las series
de televisión actuales” de l’Alberto Mira, hem decidit continuar donant-li voltes al tema de les
identitats amb tres textos nous:
“Llámame lesbiana” de l’Aránzazu Hernández Piñeiro:

http://www.caladona.org/grups/uploads/2018/01/llamame-lesbiana-aranzazu-hernandez.pdf
“Identidades políticas: feminismos lesbianos/lesbianas feministas/feministas lesbianas” de la
Bàrbara Ramajo Garcia:

http://www.caladona.org/grups/uploads/2018/01/identidades_barbara_ramajo.pdf
“Algunes reflexions sobre identitat lèsbica” del Grup de Lesbianes Feministes de
Barcelona, 1990.

http://www.caladona.org/grups/uploads/2018/01/algunes-reflexions-sobre-identitat-lesbica-grup3

lesbianas-feministes-barcelona.pdf
També ho trobareu tot penjat al bloc de Bollos en Teoria:

http://bollosenteoria.blogspot.com.es/

Recordeu que aquest és l’espai de debat teòric lesbiano-feminista de Caladona que compta amb
un vermuteig posterior on som nosaltres mateixes que col·laborem aportant quelcom de beguda i
menjar pel pica-pica… però si per qualsevol raó no t’has pogut llegir el textos o no tens res que
aportar al vermut, doncs, no us preocupeu que sou igualment benvingudes.
Fins la propera, doncs, i bon profit!!!

Concentració Exigim la llibertat d’Ahed Tamimi (Palestina)

Aquí podeu llegir el comunicat de Dones x Dones
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Cartografies del desig: Maria- Mercé Marçal i Montserrat
Abelló. Les arrels d’una amistat

(18:30h). Dijous 8 de
febrer.
Biblioteca de CatalunyaSala de Llevant (c/
Hospital, 56, Barcelona)

14F Desmuntem Sant Violentín

Construïm

relacions

amoroses

lliures de violències masclistes.
Les feministes fem coincidir la protesta
amb

la

data

del

14

F

dia

de

“Sant Valentí”, per assenyalar que els
mites de l’amor romàntic fomenten
relacions d’opressió.
El mite de l’amor romàntic, clàssic en la
nostra cultura, perpetua els estereotips
de gènere i és la base de moltes
relacions tòxiques. Aquest suposat ideal
romàntic

provoca

l’acceptació,

normalització, justificació o tolerància
de comportaments clarament abusius,
ofensius i desiguals, que duen a un
important desequilibri de poder i són
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base i justificació de les violències masclistes.
A més, el capitalisme imperant, s’uneix a aquest mite patriarcal celebrant una festivitat basada
en el consum.
Perquè ens hi va la vida i la salut, desmuntem els mites de l’amor romàntic!
NO ACCEPTEM:


La compatibilitat de l’amor amb el maltractament



Creure que el desenvolupament personal està fora de nosaltres mateixes, en una altra
persona que ens farà completes, com veiem en frases com “la meva vida no té sentit
sense tu”.



Que l’amor és “lliurament total”, “donar-ho tot sense esperar res a canvi”, o “oblidar-me
de mi”



Que els gelos expressen amor “necessito saber on ets, tenir les teves claus de les xarxes
socials perquè t’estimo i pateixo”

Diem PROU i estem en #ALERTA FEMINISTA davant un ideal romàntic entorn de les relacions
amoroses que en realitat ens posen en RISC.
El model d’amor canvia en les èpoques històriques, no ha estat sempre el mateix! Actualment
tenim un model judeo-cristià basat en un sistema heteropatriarcal, on les relacions amoroses
són més centrals en les vides femenines que masculines, que supedita les dones, que enalteix el
sacrifici, el lliurament, el control i les situacions de dificultat, essent un excel·lent caldo de cultiu
de les situacions abusives i les violències masclistes.
Cal fomentar relacions ben-tractants, que tenen en compte l’altre, amors que cuiden i que són
diversos!
#14Febrer L’amor romàntic mata
#SanViolentin
#14Feminista
#NosQueremosVivas
#14FAmorSinCadenas
#Patriarcat i cabdal, aliança criminal
#No hi som totes, falten les mortes”
#PER UNA VIDA LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES
#VIVESiREBELS
*Per a més informació podeu visitar la web de Novembre Feminista
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Presentació del llibre “Terra de ningú”

El dijous 15 de febrer, a les 18,30h, us
convidem a la presentació del llibre Terra de
ningú.

perspectives

feministes

sobre

la

independència, de recent publicació i editat
per Gatamaula i Pol·len Edicions.
En aquesta ocasió tindrem dues ponents, la
Betlem C. Bel i la Bàrbara Ramajo que, com a
autores que han participat en el llibre, en
presentaran les seves respectives visions.
Després tindrem temps per intervencions de
la fila 0 (altres autores que han participat en
el llibre) i temps per discussió i debat entorn
de les qüestions que planteja el llibre sobre
feminismes i independència.
Us hi esperem a totes!
(L’acte és per a dones, lesbianes i trans)
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Jornadas Una revuelta trans*

23-24/02/18 CAN BATLLÓ
DESDE HACE UNOS MESES, GENTE
QUE CREÍAMOS QUE VALÍA LA PENA
JUNTARSE 10 AÑOS DESPUÉS DE LA
1ª MANI TRANS* DE BARCELONA Y
RECUPERAR ASÍ LOS VÍNCULOS
POLÍTICOS Y AFECTIVOS, ESTAMOS
ORGANIZANDO LAS JORNADAS UNA
REVUELTA TRANS*.
DURANTE LAS PRÓXIMAS SEMANAS
TENDRÉIS más noticias nuestras pero os
vamos adelantando el cartel y las fechas.
Os esperamos a todxs. salud y lucha
trans* !!!

Trobaràs més informació a facebook:
https://www.facebook.com/events/2021361848122412/
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Aquest 8 de març més fortes que mai!

Companya feminista,
Comencem el compte enrere cap a la vaga feminista del 8M amb el llançament de la web i els
perfils de les xarxes socials.
La #VagaFeminista és una crida a l’aturada del consum, el treball domèstic i les
cures, el treball remunerat i els estudis per denunciar la desigualtat i la violència
cap a les dones en tots aquests àmbits. I volem aturar-ho tot!!!
, per això et demanem el teu suport, perquè entre totes tenim més força i arribem més lluny. I
perquè des de Vaga Feminista volem que totes les dones sàpiguen de la vaga per poder
participar.
Per tant, per centralitzar informació hem creat la web www.vagafeminista.cat on podreu
trobar tota la informació d’actes, reunions i mobilitzacions, tant prèvies com del mateix 8 M.
Hem obert info@vagafeminista.cat perquè ens facis arribar qualsevol consulta que tinguis, a
més de disposar dels canals de comunicació digitals.
Segueix-nos a les xarxes @vagafeminista8m


Piula les vegades que et sigui possible amb els hashtags #VagaFeminista #EnsAturem i
el 8M que siguem Trending Topic amb #VagaFeminsta



Ajuda a difondre els perfils i la pàgina web.



I sobretot, fes extensiu aquest comunicat als vostres contactes per viralitzar l’inici del
compte enrere. L’inici de la Vaga Feminista!

Gràcies !
#VagaFeminista #EnsAturem
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Per què fem vaga?


Perquè les dones tenim més risc de patir condicions de pobresa que els homes.



Perquè les dones tenim més risc “de no arribar a final de mes” que els homes.



Perquè les dones seguim invertint el doble de temps que els homes en la cura de la casa i
la família.



Perquè les dones seguim cobrant salaris menors que els homes tot i fer les mateixes
feines i tenir les mateixes qualificacions.



Perquè les dones seguim tenint taxes d’atur superiors a les dels homes.



Perquè les alcaldesses no arribem ni tan sols al 20% del total d’alcaldies.



Perquè les regidores representen només el 35% del total de les regidories.



Perquè les diputades al Parlament som només el 38%.



Perquè les dones continuem infra representades en les activitats d’investigació científica
i tècnica.



Perquè els nostres drets sexuals i reproductius o no estan reconeguts o no estan garantits
o estan limitats i no son efectius per a totes les dones.



Perquè ens segueixen faltant moltes que han sigut assassinades per la violència
masclista.



Perquè les treballadores migrants seguim patint diverses opressions a Catalunya i no es
reconeixen els nostres drets més fonamentals.

Ens afegim a una acció col·lectiva internacional en la que participem milers de col·lectius, grups
i persones de molts llocs del món.
Si ens aturem totes, s’atura tot!
Per a més informació:
info@vagafeminista.cat

www.vagafeminista.cat
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Escola Popular d’Economia Feminista de Tarragona

Fins al divendres 2 de febrer està obert el
període d'inscripció a l'Escola Popular
d'Economia Feminista de
TARRAGONA!!!
Comencem aquest any molt contentes amb
una nova edició de l’Escola Popular
d’Economia
Feminista, en
aquesta
ocasió continuem en moviment i ens anem
a Tarragona!
Com sabeu, volem crear un espai on posar a
remull

els

malestars,

alegries,

inquietuds, precarietats i afectes que
formen la nostra vida. Partirem de nosaltres
mateixes, dels coneixements que ens donen les
experiències quotidianes, de tot allò que ens
agrada i plena el cor d’emoció i d’allò que ens manté estressades,
angoixades i plenen el cos de preocupació. Sabem que la vida quotidiana és una font profunda i
complexa des d’on crear coneixement col·lectiu, des d’on repensar el món i construir
alternatives. Per això, en aquest curs presencial utilitzarem una metodologia
participativa, partint dels coneixements que ja tenim cadascuna de nosaltres.
Vols saber-ne més?
Pots consultar la programació i l’horari entrant ací.
És totalment gratuït.
Com inscriure’s?
Omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu.
La data límit és el divendres 2 de febrer.
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Trobada internacional feministes de l’Eix de Gènere del
Tribunal Permanent dels Pobles (TPP)

Diumenge passat 28 de gener Ca la Dona va
acollir una reunió de treball de caràcter
internacional, en el marc de l'Eix de
Gènere del Tribunal Permanent dels
Pobles (TPP), per preparar l'audiència de
gènere que tindrà lloc pròximament a
Barcelona (amb tota seguretat a finals de
juny). Van assistir a la trobada feministes
migrades i solidàries de Barcelona, Bilbao,
Roma i Milà.
Sobre la iniciativa
El passat mes de juliol (8-9 de juliol) es va produir el llançament del Tribunal Permanent dels
pobles en la seva sessió sobre la violació de drets als pobles migrants, tant en l'origen del periple
migratori, com en el trajecte, la frontera i el suposat acolliment als països de la Unió Europea.
Va ser la Transnational Migrant Platform juntament amb el Transnational Institute els que van
iniciar el procés demanant-li al Tribunal Permanent dels pobles, un organisme independent,
que es constituís per jutjar aquests fets.
Tota la informació sobre aquesta sessió de llançament, la podeu trobar aquí:
https://transnationalmigrantplatform.net/migrantppt/es/lanzamiento-ppt-bcn/
Per demanar informació: tpp.genero@gmail.com
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Atenció sòcies!

Estimades amigues i sòcies de la Xarxa Feminista,
us informem que al mes de març procedirem a passar la quota de la Xarxa Feminista
corresponent a aquest any 2018. Com ja sabeu, la quota anual és de 22€, excepte en els
casos que heu demanat expressament un altre import específic.
Un any més us demanem el vostre esforç i suport amb les vostres aportacions, les quals suposen
un recolzament molt important per al projecte de la Xarxa Feminista. Aprofitem per demanarvos que si teniu la possibilitat d’augmentar la vostra aportació o si coneixeu a altres feministes o
grups que puguin estar interessats en adherir-se a la Xarxa Feminista ens ho feu saber enviant
un correu a xarxafem@xarxafeminista.org estarem molt agraïdes.
Si us plau, si per algun motiu no podeu/desitgeu fer la vostra aportació o bé heu canviat les
vostres dades bancàries ens ho podeu notificar abans del 15 de març al correu:
xarxafem@xarxafeminista.org ja que els rebuts retornats suposen una despesa que no ens
podem permetre.
Us volem agrair l’esforç fet entre totes. Moltes gràcies!!!

Xarxa Feminista
____________________________________________________________________________

C/Ripoll, 25 08002 Barcelona tel. 696 72 38 39 xarxafem@xarxafeminista.org
www.xarxafeminista.org
Les activitats de la Xarxa Feminista reben el suport de:
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