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Atenció Agendes!!!
Trobada Jornades Feministes 2016, Dj 26 de Juny a les 19h, a Ca la Dona (C/Ripoll, 25)
Publicacions, autogestió i dissidència sexual, Dv 27 de Juny a les 19h, a l’Auditori de Can
Batlló (C/Constitució, 19)
Eva Fernández al Cicle Vincles Feministes, Dt 8 de Juliol a les 19h, a Ca la Dona (C/Ripoll,
25)
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Valoració Escola Feminista d’Estiu 2014

Com ja sabeu, el passat 13 i 14 de juny es va celebrar a Ca la Dona la cinquena edició de
l’Escola Feminista d’Estiu per a Dones que No Som com Cal, sota el títol “Desobediències
feministes contra les violències corporals”.
Al igual que les edicions anteriors, l’EFE va continuar fidel al seu plantejament d’espai de
trobada i reflexió feminista, mantenint el mateix format d’escola oberta i gratuïta a tantes dones
com vulguin participar.
Des de la Comissió Organitzadora considerem que aquesta edició de l’EFE ha estat un èxit i ha
aconseguit aglutinar prop de 100 dones!!!
Un any més l'organització i la celebració de l'EFE no hauria estat possible sense el suport de
moltes dones que voluntàriament han ofert el seu temps i el seu talent per continuar amb
l’esperit d’autogestió i mínim cost que caracteritza l’escola. ENTRE TOTES hem fet possible
que l’EFE sigui un èxit. Per visibilitzar aquest esforç volem expressar el nostre sincer i afectuós
agraïment:
A l’organització: Merche Alvira Latorre, Montserrat Benito Soriano, Anna Cucala Roca, Sara
Cuentas Ramírez, Maria Hernàndez Huget, Montserrat Otero Vidal, Bàrbara Ramajo Garcia,
Chari Ronda, Núria Sadurní i Balcells, Inés Sanjurjo Álvarez.
A la xarxa de suport: Nati Ayala, Ikah Balk, Betlem Cañizar Bel, Ageda Blasco, Montse
Cervera Rodón, Arlene Cruz, Raquel de la Vega, Carla G. Díaz, Marta Garrich, Arianna
Guglielmetto, Laura Lázaro, Mercè Otero Vidal, Ioana Pop, Àngels Pujol Giménez, Laura
Reyes, Neus Roca Cortés i Myriam Ruiz Martínez.
A la dinamització dels debats: Lucrecia Masson, Caro Novella, La Centrifugadora
(http://lacentrifugadora.org/), Cúrcuma (http://asscurcuma.wordpress.com/) i Tamaia Viure
Sense Violència (http://www.tamaia.org/)
Al grup La Tia Carmen per la seva disponibilitat per amenitzar la festa amb la seva música
creativa i resistent: http://youtu.be/hU7AkzDSkAQ, http://youtu.be/tz9oghk9SOc.
A Erika Trejo les fotos per al cartell de l’EFE (podeu veure una mostra de la seva obra a “Este
cuerpo es mío” http://vimeo.com/user8846217).
I a les companyes del Centre de Documentació de Ca la Dona, en especial, a Mercè OteroVidal pels cartells i a Dolors Reguant, per la selecció de documents de la genealogia del
moviment feminista entorn a la lluita per l’avortament des dels seus inicis.

Un any més... mil gràcies a totes!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.2

Convocatòria trobada jornades 2016

A Catalunya, les feministes hem tingut una cita “molt especial” els decennis acabats en 6:
El 1976
El 1996
El 2006

El 2016

Primeres Jornades Catalanes de la Dona
20 anys de Feminisme a Catalunya
Les dones sabem fer i fem saber

Gran trobada feminista??

Només serà possible si moltes ens posem a preparar-la
preparar amb il·lusió,, imaginació i moltes ganes
de compartir aquesta experiència d’organitzar una trobada que ens enforteixi com a subjectes
polítics, que relligui els vincles entre tots els feminismes, que ampliï les aliances,
aliances estrenyi
complicitats i ens faci sentir l’energia,
l’energia la força i la potència de les dones mobilitzades.
mob
Volem projectar el pensar, el sentir i el fer de les feministes del segle XXI, tenint en compte les
situacions laborals, personals, socials, col·lectives, econòmiques, vivencials, ambientals i
tecnològiques que ens toca i ens tocarà viure.
d
Volem compartir una història i un moment històric. Necessitem transfusions d’energies,
intercanvi de sabers, permeabilitat d’experiències i transpiració de sensacions. Volem visibilitzar
els reconeixements de totes amb totes i entre totes.
Per endegar el procés de preparació
reparació de les Jornades del 2016, per constituir les comissions
d’organització i planificar calendaris,
lendaris, crides, contactes i accions, us convoquem el

Dijous dia 26 de juny a les 19h
h a Ca la Dona (C/Ripoll, 25)
Les
es Jornades Feministes 2016 seran de TOTES o no seran!
seran
... I entre totes les hem de preparar!

Ens trobem !!!!
Les que no pugueu venir però estigueu interessades,
interessades envieu un mail a

xarxafem@xarxafeminista.org
xarxafeminista.org

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Eva Fernández al Cicle Vincles Feministes

A Ca la Dona continuem
nuem el cicle de trobades amb dones
significades amb les què, per una o altra raó, o per totes
dues alhora, ens ve de gust compartir un temps i un
espai. Un temps per a posar en relació polítiques
feministes, des de diferents perspectives, des de
diferentss espais, que ens permeten continuar germinant
noves i velles llavors.
Així, el 8 de juliol, a les 19h, compartirem un temps amb Eva Fernàndez a Ca la Dona (C/Ripoll,
25), activista veïnal, feminista, coneguda per totes per haver estat presidenta de la FAVB.

L’Eva, a més, està investigant sobre la participació de les dones en els orígens del moviment
veïnal. Moltes de vosaltres vau ser presents en vocalies de dones, AAVV, en reivindicacions
pels centres de planificació familiar, per les escoles bressol, pels semàfors;
semàfors; en accions de
suport i protecció a dones que patien violència masclista; en campanyes de sensibilització
sobre la sexualitat, el plaer i l’apoderament sobre el propi cos, etc. Així, en aquesta trobada,
podem conversar amb l’Eva sobre tota aquesta etapa de la nostra història individual i col·lectiva
i, també, sobre altres vincles feministes que ella ha teixit i continua teixint al llarg de la seva
intensa vida d’activisme.
I, sii tot va com està previst, podrem gaudir també de l’Exposició Dones del Moviment Veïnal
d’Ahir i d’Avui, de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya,
Catalunya, en la què la pròpia Eva
hi ha col·laborat. Aquí podeu gaudir dels continguts virtuals de l’expo.
Organitza: Ca la Dona c/Ripoll, 25
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Publicacions, autogestió i dissidència sexual

Us convidem a venir i participar en aquesta jornada xula xula
que ens hem muntat gràcies a la col·laboració d'un munt de
companyxs! Si és que no parem i les xarxes polítiques i
afectives són molt grans!!
La jornada, organitzada per lxs compes de Transfeminismos,
de La Fondona i activistes independents, tindrà lloc el
divendres 27 de juny des de les 19h,
amb motiu del Dia Internacional per l'Alliberament Lèsbic, Gai,
Bisexual, Intersexual i de Persones Trans, a l'Auditori de Can
Batlló (C/ Constitució, 19, Bcn)

PUBLICACIONS, AUTOGESTIÓ I DISSIDÈNCIA SEXUAL

Presentació de fanzines i altres publicacions:
ESKÁNDALO PÚBICO - ARTILLERIA PARA TRASNOCHADXS. Revista transfeminista queer
des de Granada
I VISQUEREN FELICES. Històries de lesbianes, raretes i desviades amb final feliç
BULBASAUR. Fanzine feminista
HISTÒRIES MAI CONTADES. Fanzine per un 23 d'abril transfeminista
MANDRÁGORA. Publicació feminista antipsiquàtrica
CHAVALAS ZINE. Exposició de fanzines de dones des de Saragossa
Actuacions:
BOCAdeBABA. Gili- Hop transfeminista
PERFORMANCE "EN LAS FIESTAS QUEER. Z&Co
Lajele. Música principalment feta per ties, kuduro tropical i favela funk
I a més:
Pika pika
Begudes
I més sorpreses!
Més info:
Blogs: http://lafondona.wordpress.com/ i http://transfeminismos.wordpress.com/
Twitter: @Transfeminismos @LaFondona
Esdeveniment al facebook: https://www.facebook.com/events/404573823004857/

La Fondona
Fons Documental Feminista/Queer/LGTBI

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.5

Compartim una lectura...?

Sophie Divry. LA COTE 400. 10/18 Univers poche nº 4662 2010
Original en francès
LA SIGNATURA 400. SD Edicions. Barcelona. 2012. 12€ en català
SIGNATURA 400. Blackie Books. Barcelona. 17€ en castellà
“A totes aquelles i a tots aquells que sempre
trobaran més fàcilment el seu lloc a la
biblioteca que en la societat, dedico aquest
divertiment.” Sophie Divry

He llegit aquest llibret - és molt curt, per això dic llibret – i he passat
una estona molt agradable.
Un dia qualsevol un home es queda tancat a la nit a la Biblioteca i
l’endemà al matí se’l troba la bibliotecària. Ella aprofita tenir un oient i sense pensar-s’ho gaire li
deixa anar tot una sèrie de consideracions sobre la seva vida, la vida dels llibres, l’organització
dels llibres a la biblioteca, la seva feina en el subsòl, l’anàlisi social del moment, les categories
dins la biblioteca.....
L’autora ens fa somriure al llarg d’aquest monòleg, però també és cert que ens porta per
viaranys inesperats, tot endinsant-nos en el món de la bibliotecària
El text és tot ell un doll, un raig de paraules, d’idees que van d’un tema a l’altre sense
interrupció; sense ni un punt i a part. Tot seguit, tot seguit, tot seguit...
Estem en una biblioteca en una ciutat francesa de províncies, i escoltem una dona lúcida quan
no parla d’ella mateixa, una dona solitària a la força, vivint en un lloc on va anar a parar per
amor.
Però el que més m’ha captivat és tot el que diu dels llibres, l’amor amb el qual parla dels
lligams que ha establert amb ells; de la classificació, de l’ordre amb el qual són a les
prestatgeries (d’aquí el títol); dels orígens de les Biblioteques Públiques a França..... de la
funció que ha de tenir la lectura, de l’accés de tothom als llibres...
Després d’haver llegit aquest llibre, cada cop que entrarem a una biblioteca veurem tant els
llibres com els i les bibliotecàries amb uns altres ulls i se’ns dibuixarà un somriure als llavis.
Regals. Regals que ens fan els llibres ben escrits.
Aprofito per dir-vos que és la primera ficció de Sophie Divry i que a França va ser un gran èxit
editorial quan es va publicar.
Antònia

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