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Atenció Agendes!!!
Exposició MªJosé Carneros, inauguració Dv 14 de Març a les 19h, a Ca la Dona.
Premi XII Agulla Dones La Fita, Ds 15 de Març a les 18h, a la Rectoria Sta Maria de
Cubelles.
Mercat d’intercanvi, Dg 16 de Març de 11 a 19h, a Ca la Dona.
Els llibres de La Sal, Dj 3 d’abril a les 19h, a Ca la Dona.
Presentació del llibre “Transfeminismes…”, Dv 9 de Maig a les 19h, a Ca la Dona.
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8 de Març
Aquest 8 de març-Dia Internacional de le Dones ens ha omplert d’orgull i d’emoció haver
viscut arreu de Catalunya, de l’estat i de tot el món les manifestacions més nombroses dels
darrers anys. Les feministes hem tornat a sortir amb força i energia des de totes les ciutats, els
barris, els pobles... per omplir els carrers i per continuar amb la reivindicació dels nostres drets!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Exposició Mª José Carneros

Exposició JUGANT A CASETES Mª José Carneros
Exposició de l'artista Mª José
Carneros, guanyadora de la
Mostra FEMART'13
Inauguració:
Divendres 14 de març a les 19h
(acte mixte)
Exposició del 17 de març al 4
d’abril
horari de 16 a 20h de dilluns a
divendres
(espai de dones)
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Cloenda:
Divendres 4 d'abril a les 19h
(acte mixte)

FemArt'14
Coordinadores:: Laia Pinsach i Karol Bergeret
I a la comissió:: Dolo Pulido, Teresa Sanz, Julia Llull, Maria Pons, Meri Caballero i Betlem
Cañizar.
http://femartmostra.blogspot.com.es
Organitza: Ca la Dona
Institut Català de les Dones, Diputació de
Amb el suport de:: Generalitat de Catalunya-Institut
Barcelona i Ajuntament de Barcelona -ICUB-

Ca la Dona
Ripoll, 25 / 08002 Barcelona
tel. 934127161

www.caladona.org / info@caladona.org
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

XII agulla de La Fita a Montserrat Margalef
Benvolgudes,
Amb molta il·lusió, us convidem a compartir l'entrega de la XII
agulla de La Fita .
Aquest any 2014 la designació per part de l´associació Dones La
Fita és per una dona particular, molt apreciada i que considerem
mereixedora per la seva vinculació
inculació i convicció feminista. Moltes
de vosaltres la coneixeu i la recordeu.
Estem molt satisfetes de comunicar-vos …

aquest any 2014 l'agulla de La Fita és atorgada a
MONTSERRAT MARGALEF I LLISCAR
L'acte tindrà lloc el Dissabte 15 de març a la sala de la Rectoria de Sta. Maria de Cubelles a
les sis de la tarda.
Us animem a totes a assistir-hi!!!
hi!!!
Associació Dones La Fita
http://doneslafita.blogspot.com.es/

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.3

Mercat d’intercanvi

Una altra economia s’està generant a molts pobles i ciutats, potenciant el paper de les dones
creadores i artesanes...creant cultura del reciclatge, de la reutilització i del compartir.... sense
oblidar passar bona estona juntes!
Diumenge 16 de març, de 11:00 a 19h
A Ca la Dona (C/Ripoll, 25)
Us hi esperem a totes!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Els llibres de La Sal

Els llibres de La Sal i les nostres lectures
Les dones que estem impulsant el Centre de Documentació de Ca la Dona volem visibilitzar
alguns dels tresors que tenim en un acte on parlarem dels llibres de La Sal, edicions de les
dones.
En companyia d’algunes de les dones que van crear el projecte i el van impulsar, farem un
repàs a la història de l’editorial i... comentarem com aquells llibres van construir el nostre
imaginari feminista i a moltes ens van canviar la vida.

Us esperem el dijous 3 d’abril
abril 2014, a les 19 h., a Ca la Dona (Ripoll, 25)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Crida de suport EFE 2014

ESCOLA FEMINISTA D’ESTIU 2014
... PER A DONES QUE NO SOM COM CAL!
13 I 14 DE JUNY 2014
Estimades companyes,
nos per preparar una nova edició de l’Escola Feminista d’Estiu ... per a
Hem començat a reunir-nos
dones que NO som com cal (EFE’14). Volem retrobar-nos
retrobar nos amb la intenció de parlar i compartir
debats, coneixements, idees, pràctiques i propostes tal i com hem fet en els darrers cinc anys!
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Aquesta vegada parlarem sobre:
DESOBEDIÈNCIES FEMINISTES CONTRA VIOLÈNCIES CORPORALS
De les altres edicions (http://www.xarxafeminista.org/escola-feminista), volem destacar i
mantenir els criteris de l’acció col·lectiva, màxima participació i organització low-cost. Aquesta
manera de fer constitueix el nostre bagatge de molts anys de feminismes activistes i que s’ha
ampliat en els darrers temps a causa de la situació de precarietat en què vivim. Sabem que per
fer grans projectes el que cal és ajuntar moltes energies feministes! I entre totes les tenim!.
Com que volem continuar mobilitzades i alimentant el món de raons i accions feminismes, ens
adrecem a totes vosaltres per fer-vos una crida feminista antipatriarcal i anticapitalista per tal de
teixir solidaritats que ens enxarxin amb el compromís polític participatiu d’aquest projecte.
Reserveu-vos el 13 i 14 de juny del 2014 per participar a l’EFE’14
a Ca la Dona, al carrer Ripoll 25.
Però, a més de demanar la vostra implicació durant les sessions de l’EFE per prendre la
paraula i compartir conceptes i experiències generadores de coneixements feministes, us
demanem també la vostra implicació en la Xarxa de Suport a la comissió organitzadora.
Per tal de dur a terme una Escola Feminista d’Estiu 2014 engrescadora, interessant i
compromesa, necessitem col·laboradores per ajudar en tasques logístiques i de tot tipus.
Podeu apuntar-vos enviant un mail a xarxafem@xarxafeminista.org i posant “Xarxa suport
EFE’14” a l’assumpte. No oblideu donar-nos les vostres dades de localització (mòbil o mail) per
poder convocar-vos a les properes cites d’organització.

Un any més... mil gràcies a totes!
Ens podeu trobar al compte de twiter @escolafeminista i
al Facebook escola feminista d’estiu:
https://www.facebook.com/groups/377348968977201/?fref=ts
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Presentació del llibre “Transfeminismes...”
La Xarxa Feminista us convida a participar a la presentació del llibre
“Transfeminismos. Espistemes, fricciones y flujos”, compilat per la
Miriam Solà i l’Elena Urko.
Reserveu-vos ja la data a les vostres agendes!!!
Serà el Divendres 9 de maig a les 19h a Ca la Dona
En paraules de la Miriam Solà: “Resulta casi imposible escapar a la
extraña sensación que causa tener entre las manos un libro sobre
transfeminismo, algo así como una antología de textos para acercarnos a lo
que podrían ser las bases de un movimiento. Y en este sentido, este libro
emerge de una contradicción. Digamos que se encuentra atravesado por
una paradoja. Una doble tensión en direcciones opuestas lo recorre: la
imposibilidad de una teoría acabada sobre el transfeminismo y la posibilidad
afirmativa de su política; pero esta contradicción sobre la que se asienta es
también su condición de posibilidad [...]“
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En aquest enllaç podeu trobar una part del llibre, esperem que el gaudiu:
http://www.txalaparta.com/documentos/libros/doc/524/transfeminismoszatia.pdf

Organitza:

Amb el suport de Ca la Dona

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

El Clítoris i els seus secrets...

Aquesta guia didàctica escrita i ilustrada
per dones ha estat galardonada amb el I
Premi de creació de materials i recursos
amb perspectiva de gènere de la
Universitat de Vigo “Antonia Ferrín
Moreiras”. De moment només està en
castellà. És un material molt maco i
interessant per compartir i difundir.

La podeu trobar al següent enllaç:
http://www.uvigo.es/sites/default/uvigo/DOCUMENTOS/igualdade/El_Clitoris_y_sus_secr
etos_definitiva_web.pdf

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Jornades Feministes 2016
El passat 22 de febrer vam fer la primera trobada per a la preparació de les Jornades Feministes 2016. Vam treballar amb dinàmiques grupals sobre
dos eixos: els objectius i els continguts que ens agradaria que tinguessin les jornades. Volem compartir amb totes vosaltres les idees que van sortir.
No es tracta d’una llista tancada, ans al contrari, volem continuar debatint i compartint perquè siguin unes jornades de TOTES. Esperem fer una altra
trobada abans de l’estiu, on esteu totes convidades a participar. Us mantidrem informades.

JORNADES FEMINISTES 2016
Trobada 22 de febrer de 2014

OBJECTIUS

CONTINGUTS

Enfortir l’espai feminista.
Fer xarxa entre tots els feminismes.
Obertes a dones lesbianes i trans.
Mostrar la revolució per imaginar el futur.
Reconèixer i reconèixer-nos per visibilitzar com vivim.
Transfusions feministes.
Un mar de feminismes (enfortir/simbiosi).
Promoure l’energia i l’apoderament feminista.
Contaminar el món amb feminismes.

Alternatives i resistències en tots els àmbits de la vida.
Sostenibilitat de la vida corporal, emocional, digne i vivible.
Desobediències feministes.
Viure al(s) marge(s).
Escacmat al patriarcat.
Trencar el model heteropatriarcal.
Ciberfeminismes apoderament de les xarxes.
Identitats: expressar diversitats.
Reivindicació dels drets assolits i de tots els que falten.

ALTRES APORTACIONS
Sortir al carrer, ocupar l’espai públic.
Reforçar l’antipatriarcat.
Coneixement “situat” (assumir el lloc des del que parlem cadascuna).
Crear una comissió especial Jornades 2016.
Crear un correu electrònic específic.
Crear una pestanya específica a la web de la Xarxa Feminista.
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Recordeu

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.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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