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Atenció Agendes!!!
 Debat feminista pel dret al nostre cos, 27 i 28 d'abril, a Ca la Dona (c/Ripoll, 25)
 Documental La meva pell, 3 de maig, als Cinemes Girona (c/Girona, 175)
 Reunió Bollos en Teoria, 5 de maig, a Ca la Dona
 Presentació llibre Remei Sipi, 9 de maig, a Ca la Dona
 Dia internacional de les dones per la pau i el desarmament total, 10 de maig a
Ca la Dona
 Jornades Internacionals Ciutats Vivibles, 22, 25 i 26 de maig, Centre Cívic
Cotxeres de Sants-Centre Social de Sants-Cinemes Verdi
 Escola Feminista d'Estiu, 9 de juny, a Ca la Dona
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Vuitena edició Escola Feminista d’Estiu
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Debat feminista pel dret al nostre cos

Us convidem a participar en aquestes Jornades
Internacionals ‘DEBAT FEMINISTA PEL
DRET AL NOSTRE COS: Intercanvis i
estratègies des

de

Centreamèrica,

Colòmbia i Catalunya’, que tindran lloc el 27
i 28 d’abril a Barcelona!
Contarem amb la participació de:
Morena Herrera, María T. Blandón, Sílvia
Aldavert,

Vanessa

Mendoza,

Anna

Morero, Laia Serra, Anna Ponces, Montse
Cervera, Liza García, Montse Pineda i
Cristina Garaizabal.
DIVENDRES 27 D’ABRIL a les 18hs.
– Dret a l’avortament, maternitat i interrupció de
l’embaràs.
DISSABTE 28 D’ABRIL de 10 a 14:30hs.
– Tecno-reproducció: gestació subrogada i dret de totes a la reproducció assistida.
– Orientacions sexuals i identitats de gènere no hegemòniques enfront les derives
fonamentalistes: ambients educatius lliures de discriminació.
Pots consultar el programa complet aquí
Inscripció (per a dones, lesbianes i trans) omplint aquest formulari!
Hi haurà espai de cures per a criatures!
On? A Ca la Dona, c/ Ripoll 25, Barcelona.
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Documental La meva pell

Us convidem a l’estrena del documental

La meva pell
el 3 de maig a les 19.30h als Cinemes
Girona (c/Girona 175, Barcelona).

Un documental de SICOM i Entrepobles amb
el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
Amb

la

col·laboració

Dones, Xarxa
Permanente

de: Dones

x

Feminista i Tribunal
de

los

Pueblos (Audiència

Barcelona Juny 2018).

Cinefòrum després de la projecció. Aforament
limitat, reserves a: sicom@sicom.cat

La meva pell és el relat de vuit dones valentes amb arrels, identitats, orígens i sabers diferents.
Dones que han viscut l’experiència del procés migratori en primera persona. Dones que han
deixat el seu país buscant un futur a Europa i que, moltes d’elles, encara l’estan buscant a causa
dels incompliments dels Estats membres de la UE en un mar de "fronteres invisibles".
La meva pell, realitzat per SICOM i Entrepobles, reflexiona sobre la migració. Posa el focus en
l’acollida des del punt de vista de la dona com a supervivent d’una doble discriminació, com a
migrant i com a dona.
El documental La meva pell reivindica el dret a migrar posant-nos a la pell de vuit dones que
han exercit el seu dret a la lliure mobilitat.
Escolta el testimoni de la Fatou Aquí
Us esperem!!!
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Presentació del llibre de Remei Sipi
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Reunió bollos en teoria

PROPERA REUNIÓ DISSABTE 5
DE MAIG A LES 12H A CA LA
DONA
Després de debatre “La construcción del
sujeto lésbico en el estado español” de Raquel Platero (2009) i “¿Veneno o vitamina?: una visión
del encuentro de la teoría queer con las lesbianas en el Estado espanyol” de Carmen G.
Hernández (2005), volem continuar profunditzant l’impacte que ha tingut el desenvolupament
de la Teoria Queer amb la teoria Lesbiana y Feminista amb tres textos que us proposem per
compartir amb nosaltres a la propera sessió:
La legitimación y la reivindicación de las prácticas sexuales no normativas en la
teoría queer. Susana López Penedo (2003):
http://www.caladona.org/grups/uploads/2008/02/la_legitimacin_y_reivindicaci
n_de_las_prcticas_sexuales_no_normativas_en_la_teora_queer_susana_lpez_p
enedo.pdf
Contra la teoría queer desde una perspectiva indígena. Nxu Zänä (2010):
http://www.caladona.org/grups/uploads/2018/04/contra-la-teoria-queer-desdeuna-perspectiva-indigena-nxu-zana.pdf
Introducción de El Eje del Mal es Heterosexual (pag. 17-27). Traficantes de Sueños
(2005):
http://www.caladona.org/grups/uploads/2008/01/el-eje-del-mal-esheterosexual.pdf
També podreu trobar tota la informació i els textos al bloc de Bollos en Teoria:
http://bollosenteoria.blogspot.com.es/
Recordeu que aquest és un espai de debat teòric lesbianofeminista que compta amb un
vermuteo 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…
Així doncs, bon profit i bones lectures!!!!
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Dia internacional de les dones per la pau i el desarmament total
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Jornades Internacionals Ciutats Vivibles...

En el marc del projecte que va engegar Entrepobles amb la col·laboració de diferents
organitzacions anomenat "Ciutats Vivibles per a totes i tots: Barcelona des de la diversitat que
l'habita" al mes de maig, coincidint amb la Celebració del Dia Internacional d'Acció per la Salut
de les Dones, tindran lloc les "Jornades Internacionals Ciutats Vivibles des de la diversitat que
les habita".
Podeu consultar el programa detallat de les jornades en el següent enllaç
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Som així! Quotidianitats Lesbianes

Som

així! Quotidianitats lesbianes és

un projecte d'exposició itinerant en el
que volem rescatar les dones lesbianes
del silenci i la invisibilitat silenci i
mostrar les realitats diverses de dones
que estimen dones.
L'exposició recollirà retalls de vida
d'aquestes realitats diverses. No són
amigues que comparteixen habitatge,
no són dones que han decidit no
compartir la seva vida amb ningú... Són dones que estimen altres dones i han estat
invisibilitzades i silenciades doblement: pel fet de ser dones, pel fet de ser lesbianes, al que hem
de sumar altres factors de discriminació múltiple com pot ser l’edat, la classe social o el color de
la pell.
“Una lesbiana que no es reinventa és una lesbiana en perill d'extinció”
Nicole Brosard

Si vols conèixer més sobre el projecte visita el bloc Aquí

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:

9

