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Atenció Agendes!!!
X Fòrum contra les violències de gènere, del 13 a 15 de Novembre, a l’Espai Francesca
Bonnemaison C/Sant Pere Més Baix, 7
Fira d’economia feminista, Dv 14 i Ds 15, a Can Batlló Plaça Pelleria (c/Constitució 19,
cantonada c/Mossèn Amadeu Oller)
Què es la Cedaw?, Dj 27 de novembre, a Ca la Dona C/Ripoll, 25
Novembre Vaca, al llarg del mes de Novembre, a diferents espais
3ª ed. FemFira Ca la Dona, Dg 30, a Ca la Dona c/Ripoll, 25
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X Fòrum contra les violències de gènere
El VII Fòrum Europeu s’emmarca dins les
activitats del X Fòrum contra les violències de
Gènere, del 13 al 15 de novembre que es farà a
l’Espai Francesca Bonnemison i que organitza la
Plataforma Unitària contra les violències de
gènere.
Consulta tot el programa d’activitats del VII Fòrum
Europeu i del X Fòrum contra les violències de
Genere. Podeu trobar el programa en el següent
link:
http://www.violenciadegenere.org/pcvg/images/stories/pdf/20141023_programa_xforum.pdf
Destaquem la Taula Rodona on participa la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i
Gratuït:
13/11 – 16 h ·Taula Rodona
LA LLUITA PEL DRET AL PROPI COS. ON SOM I CAP A ON ANEM?
Legislació europea en matèria de drets sexuals i reproductius. Mobilitzacions ciutadanes.
Ponents: Montserrat Cervera Rodón (Campanya pel dret a l’avortament lliure i gratuït), Aída
Fuentes Consecho (Tren de la Libertad), Lydia Vicente Márquez, Rights International Spain
(pendent de confirmar). Modera: Alba Fité, Avalot-UGT Catalunya
A través d’aquest enllaç, podeu formalitzar la vostra inscripció al Fòrum. Recordeu que la
inscripció és gratuïta però que les places són limitades!
https://docs.google.com/forms/d/1eCyveJoe8GDKZgebO5CfSMfDevqChZ2DoLghf4vlyQ/viewform
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Fira d’economia feminista

La Fira d’Economia Feminista 2014 vol ser un espai de trobada on posar en comú, debatre i
crear unes relacions econòmiques feministes. Pensem l’economia en un sentit ampli, com totes
aquelles relacions que establim entre nosaltres i amb el medi per assolir unes vides dignes.
Formes de producció, distribució i consum que parteixen de les nostres necessitats i desitjos;
relacions de treball que defugen de la desigualtat i les relacions de poder, que es basen en la
reciprocitat, la solidaritat i el suport mutu.
La fira es celebrarà els dies 14 i 15 de novembre a l’espai veïnal autogestionat de Can
Batlló, al carrer Onze de Juny (plaça Pelleria, al carrer Constitució cantonada Mossèn
Amadeu Oller), al barri de Sants de Barcelona. En el marc de la fira hi haurà xerrades, tallers,
debats, presentació d’experiències i tenderolada de col·lectius, tot adreçat a repensar i
transformar les nostres relacions econòmimques des dels feminismes.
Si teniu un projecte compromès amb la transformació social feminista i voleu col·laborar amb la
fira escriviu-nos a firaeconomiafeminista@gmail.com o ompliu el formulari que trobareu en el
següent enllaç:
http://firaeconomiafeminista.wordpress.com/inscripcions/
Esperem que us animeu a participar i us demanem un cop de mà amb la difusió i autogestió de
la fira! Us hi esperem!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Xerrada-Col· loqui Dones Juristes: Què es la Cedaw?

Benvolgudes sòcies, companyes i amigues,
Amb motiu del Dia Internacional contra la violència de gènere, Dones Juristes es complau en
convidar-vos a la xerrada col·loqui:
Què és la CEDAW i per a què ENS serveix a les dones?
Us esperem a Ca la Dona (c. Ripoll, 25 de Barcelona) el proper dijous 27 de novembre a
les 18 hores.
Les ponents seran Patsilí Toledo i Montse Pineda, amb àmplia experiència en els processos
d'incidència política vinculada a la CEDAW.
La CEDAW (Convenció per a l'Eliminació de totes les formes de Discriminació contra les
Dones) obliga els estats a presentar un informe davant l'ONU sobre el seu compliment, davant
el qual la societat civil presenta la seva pròpia resposta sobre el compliment i garantia dels
drets de les dones, a través dels anomenats “informes ombra”.
Per això, us convidem a conèixer les eines jurídiques d'incidència política per fer real i efectiva
una igualtat sense violència ni discriminació, així com la presentació de l'Informe Ombra 2014.
Dones Juristes
C/Ripoll 25 08002
Barcelona
933220617
www.donesjuristes.cat

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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15 Anys Novembre Vaca
Celebrem QUINZE ANYS de Novembre
Vaca, la Mostra que anualment recull les
creacions fetes per les sòcies de Projecte
Vaca. Per això la programació d’aquest any
és un gresol atrevit
i variat que representa cadascun dels
compromisos i voluntats que caracteritzen
l’associació i que són:
•
•
•
•
•

ser un territori on afavorir la creativitat
oferir un espai on desenvolupar l’art de la dona que conta i hi compta
crear un teixit de vincles, d’inspiració i d’expressió
promoure un lloc de participació, intercanvi i transformació personal i social
comprometre’s amb la dona creadora i la societat que l’envolta

Facilitant…
LA VISIBILITAT DEL TALENT I LES PROPOSTES DE LA DONA EN LES ARTS SCÈNIQUES
QUINZE NOVEMBRES, PER MOLTS ANYS!

Novembre Vaca és el nostre festival anual. Una mostra de diverses activitats i creacions
artístiques en diversos espais on poder oferir les propostes sorgides al llarg de l’any.
Inicialment, la idea de la mostra va sorgir de la necessitat d’un espai d’exhibició per a les
creacions fetes per dones. És una activitat que mobilitza a tota l’associació i que ha permès a
les sòcies posar en escena molts projectes que després s’han pogut desenvolupar,
perfeccionar i programar en altres espais.
En cada edició del Novembre Vaca ens interessa mantenir i augmentar la difusió del treball
creatiu de la dona dins del marc de les arts escèniques arribant al màxim de públic possible, i
donar veu pròpia a la creació femenina dins dels continguts culturals que ofereix la nostra
ciutat. I ho fem a través de dues vessants: una d’exhibició dels productes creatius nascuts o no
dins del si de l’Associació
(lectures
dramatitzades, performances, videocreacions,
espectacles…) i un altra de reflexió sobre el pensament artístic femení mitjançat
xerrades,taules rodones,seminaris,laboratoris de creació,etc.
En el següent link podràs consultar el programa d’aquest Novembre Vaca:
http://projectevaca.com/activitats-vaca/novembre-vaca

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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3ª Edició FemFira Ca la Dona
Benvolgudes…el
el diumenge 30/11
farem la
3a.edició de la FemFira! Reobrim preinscripció
(les apuntades abans canvi data només cal
confirmar si us va bé)
Torna la fira d’intercanvi, segona mà i creadores
alternatives de Ca la Dona! Una fira amb activitats i
parades on trobaràs objectes molt variats….roba,
artesania, complements, joies, art, utensilis de cuina, joguines, antiguitats, discs, etc. per
reutilitzar, reciclar, compartir, intercanviar…consumir d’una altra manera, més sostenible i
responsable, coneixent com ens ho fem per sortir de la crisi, projectes individuals o col·lectius.
col·l
Entre les parades, hi haurà una de 2a mà amb objectes donats per sòcies i amigues que els
cedeixen pel sosteniment del projecte de Ca la Dona.
PARTICIPAR…Posar
…Posar una parada? Donar un cop demà a l’organització? Cedir peces per a la
parada de Ca la Dona? pots portar roba i objectes que tinguis per casa i ja no fas servir i un
parell de penjadors que et sobrin!…Sigui com sigui….aquí tens un formulari per apuntar-te!:
apunta
https://docs.google.com/forms/d/1_i7SEoCm2mzTBVqJVi06YOy6zi_wfZXD2QVI9ZkgLOI/viewf
orm
PER LES PARADISTES: APUNTAR-NOS
APUNTAR
ABANS 20/11!
(Fira posposada davant la incompatibiliat de fer-la
fer la a Ca la Dona en la data prevista 19/10
per la naturalesa de les obres d’art de l’expo femart 2014)

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

Concurs fotografia feminista Leonor Pedrico

BASES
CONCURS
de
FOTOGRAFIA
FEMINISTA LEONOR PEDRICO
Organitza: Grup de Dones de Lleida
Leonor Pedrico Serradell (1951-2013)
(1951
La fotoperiodista lleidatana es definia a ella
mateixa amb aquestes paraules:
“Em reconec com a fotògrafa i feminista.
Fotògrafa, perquè he criat dues filles fent fotos i
feminista perquè el feminisme ha estat una part
molt important del meu projecte de vida. Ara estic jubilada,però encara emsento activa en tots
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dos aspectes…puc ser fotògrafa i feminista, o fotògrafa jubilada o feminista o jubilada. Mai
feminista jubilada!”
La Leonor Pedricova arribar a la fotografia de forma autodidacta, la passió que expressava per
aquest mitjà la va portar a professionalitzar-se com a fotoperiodista. La seua mirada va plasmar
bona part de la vida política i dels canvis socioeconòmics de la ciutat de Lleida, on al llarg de
dues dècades va treballar per mitjans de premsa escrita i audiovisual, privats i institucionals. La
fotoperiodista va expressar en més d’una ocasió com n’era d’important la fotografia com a
mitjà, una eina que permetia mostrar la realitat des de l’òptica de qui dispara la càmera, en el
seu cas des d’una òptica de dona progressista i feminista enmig d’un món poderosament
masculinitzat.
La fotografia ha estat al llarg de la història un suport essencial per a la memòria, però també
per a la premsa i la publicitat, així doncs, per a la creació d’ideologia. A través de la fotografia
s’han generat imatges socials que s’han infiltrat en les llars, en les escoles, en els espais de
treball i en els d’oci. Aquestes imatges són una construcció del pensament de qui fa i difon les
fotografies. Les dones no hi hem figurat sempre en equitat, ni amb el respecte degut, ni en un
costat ni en l’altre de la càmera. Professionals com la Leonor ens han mostrat que les dones
també podem ser-hi, també expressem qui som i com veiem el món a través de l’objectiu.
Convoquem el Premi de Fotografia Feminista Leonor Pedricopervisibilitzar les dones en tots els
fronts, perquè la fotografia esdevingui una eina per expressar maneres feministes de veure i
viure el món.
1. Participants
Es podran presentar al premi les i els artistes majors de 16 anys amb una fotografia inèdita,
sense ús comercial o, en el cas d'una sèrie, amb una composició de 3 imatges.
La participació en aquest premi suposa la total acceptació d'aquestes bases i la conformitat
amb la decisió del jurat.
2. Tema
Tema: Dona, doneta, donota al segle XXI(*)
La primera edició del concurs de fotografia feminista Leonor Pedricovolrecollir una mirada
polièdrica del món de les dones, una visió àmplia i oberta en clau feminista de qualsevol
aspecte de la vida de les dones i de qualsevol àmbit geogràfic.
3. Presentació de les obres
Per a concursar els i les participants hauran d’enviar en format digital la seva fotografia.
La documentaciós’hauràd’adreçar a:
Jurat del CONCURS de FOTOGRAFIA FEMINISTA LEONOR PEDRICO
Grup de Dones de Lleida
Casal de la Dona.PlaçaFanalets de Sant Jaume, baixos s/n
25002 Lleida

Es presentarà en dos sobres tancats. En cada un dels sobres només hi ha de constar, en lloc
visible, un pseudònim.
En un dels sobres hi ha de constar la fitxa tècnica de l'obra o projecte, una breu memòria
d'aquesta i el currículum de l'artista on hi consti telèfon i adreça electrònica de contacte.
En l’altre sobre l’obra o projecte que concursa en suport digital. Aquesta potser una sola imatge
de l'obra amb una resolució de 300 dpp en format TIF, màxim de 100MB. O bé una sèrie d’un
màxim de 3 imatges especificant quina és la que concursa i les altres per explicar el projecte.
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Les fotografies poden ser en B/N i/o color. Poden ser realitzades amb càmera analògica o
digital. No s'admetran aquelles obres que incompleixin les condicions exposades en les bases
del concurs
4. Drets d'Autor/a
La participació en el concurs implica l'acceptació de totes i cada una de les seves bases.
El dret de publicació de les obres participants quedarà automàticament en propietat del comitè
organitzador, a la que els autors i les autores de les mateixes, transmeten els drets per a la
seva reproducció en publicacions relacionades amb la difusió del Grup de Dones de Lleida.
Els i les fotògrafs/-fes participants garanteixen que són els/les propietaris/es del material que
presenten a concurs i que tenen la totalitat de la propietat intel·lectual del mateix, així com les
corresponents autoritzacions en el cas de que apareguin persones o llocs de caràcter privat.
5. Jurat
Estarà constituït per cinc dones entre les quals hi haurà tres membres del Grup de Dones de
Lleida i dues professionals de la fotografia.
6. Premi
El premi consistirà en la publicació i exposició de cinc obres de la persona guanyadora en una
sala d’interèscultural de la ciutat de Lleida. (Després de l’exposició a Lleida, el Grup de Dones
de Lleida es reserva el dret d’oferir l’exposició a altres sales i entitats sense ànim de lucre, amb
prèvia notificació a l’autor/a).
En qualsevol moment, el jurat podrà declarar desert el premi.
7. Catàleg
S’editarà un catàleg virtual amb les obres presentades o una selecció de les mateixes.
8. Termini i lliurament del premi
El termini de presentació s’obrirà el 15 de Setembre de 2014 fins el 15 de Gener de 2015
El lliurament del premi tindrà lloc durant la primera quinzena del mes de març (coincidint amb
els actes de commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora) en un acte públic en
una sala a determinar per l’organització.
Per sol·licitar aclariments o més informació podeu contactar amb el Grup de Dones de Lleida al
correu: doneslleida@gmail.com
(*) El títol correspon a l’obra de la reconeguda escriptora catalana Maria Aurèlia Capmany,
lluitadora socialista i feminista , referent en la defensa dels drets de les dones en la seva vida
professional i personal.
Col·labora: Ajuntament de Lleida, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
Institutd’EstudisIlerdencs-Diputació de Lleida.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.8

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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