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Atenció Agendes!!!
Alternatives feministes des del Kurdistan, Dv 30 de Gener a les 19h, a Ca la Dona c/Ripoll,
25
Se va a armar la gorda, Dt 3 de Febrer a les 19h, a CSOA La Teixidora, c/Marià Aguiló, 35
4F surt al carrer, Dc 4 de febrer a les 19h, a Plaça Universitat
Assemblea oberta Vaga de Totes, Dc 4 de Febrer a les 20h, a l’Ateneu Harmonia c/Sant
Adrià, 20
Reconeixement i donatge a Montserrat Abelló, Dj 5 de Febrer a les 19h, a Ca la Dona
c/Ripoll, 25
Cap a les Jornades feministes 2016, Ds 7 de febrer a les 11h, a Ca la Dona c/Ripoll, 25
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Cap a les Jornades Feministes 2016
Jornades Feministes 2016:
Feminismes per Enderrocar el Patriarcat
Estimades,
han passat alguns mesos des de que vam fer la darrera reunió per
tractar el tema de les Jornades Feministes 2016. I us volem
explicar que aquest “silenci” ha estat degut al fet que la Comissió
Dinamitzadora de la Xarxa Feminista ens vam adonar que abans
de tornar a convocar-vos
vos calia un treball intern de reflexió per
poder avançar després totes juntes. Volem que les reunions siguin
molt productives, creatives i resolutives, però som conscients que per aconseguir-ho
aconseguir
hem de
portar propostes, idees i reflexions que convidin a la participació i al debat i, sobretot, que us
engresquin a participar per fer d’aquest procés de preparació de les jornades 2016 un camí
compartit per TOTES i entre TOTES.
Us convoquem el Dissabte 7 de febrer a les 11h, a Ca la Dona (C/Ripoll, 25) per a compartir i
debatre els següents punts (i tots els que calguin!!!):
Formats de les jornades: el què, qui i com de les jornades
Possibles locals/espais per la celebració de les jornades
Proposta dates per la celebració de les jornades al 2016
Proposta cronograma
Creació Comissions de treball

Animeu-vos
vos a participar!!! Us esperem!!!!!
Xarxa Feminista
xarxafem@xarxafeminista.org

____________________________________________________________________________
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Alternatives feministes des del Kurdistan

El divendres 30 de gener a les 19h les Gatamaula iniciem el cicle de
xerrades “triple opressió articulant lluites” amb la visita d’unes companyes
Kurdes que ens explicaran“alternatives
explicaran“alternatives feministes des del Kurdistan” no us
perdeu la xerrada/debat.
Acte a Ca la Dona (C/Ripoll, 25) per a Dones, Lesbianes i Trans
més informació sobre el Moviment Feminista Kurd i Entrevista a Dilar Dirik
del moviment de dones Kurdes:

http://gatamaulafeminista.blogspot
http://gatamaulafeminista.blogspot.com.es/2014/11/quaderns-feministes
feministes-triple-opressio.html
____________________________________________________________________________

4F Surt al carrer!

Manifestació de suport al cas 4F i a la resta de muntatges policials,
polítics i judicials.

La veritat és un monstre invencible!!!
El 4 de Febrer surt al carrer!!!
19h a Plaça Universitat - Barcelona

____________________________________________________________________________
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Acte de reconeixement i donatge a Montserrat Abelló

05/02::Acte de reconeixement i donatge a Montserrat Abelló
Important: canvi de data, del 29 gener, passem a dijous 5 de
febrer!
CA LA DONA i DONES X DONES US CONVIDEM A L’ACTE DE
RECONEIXEMENT I DONATGE A LA NOSTRA POETA I AMIGA
MONTSERRAT ABELLÓ i SOLER
L’acte serà el 5 de febrer a les 7 de la tarda. Us esperem per escoltar, llegir, gaudir,
g
parlar de la
seva trajectòria com a dona feminista i poeta i per recordar-la
recordar la amb la mateixa alegria i vitalitat
que ella ens tenia acostumades.
Parlen les dones,
la seva poesia
tendra i forta.
Ben pocs s’aturen
a escoltar aquestes veus,
que, trasbalsades,
un nou llenguatge diuen
nascut al fons dels segles.
(Dins l’esfera del temps, 1998)
____________________________________________________________________________

Jornades Se va a armar la gorda

Aquest any pel 8 de març.... SE VA A ARMAR LA
GORDA!!! anima't a liar-la
la tu també!!
Com moltxs ja sabreu, les jornades 'Se va a armar
la gorda' són unes jornades d'acció feminista
autònoma al carrer al voltant del 8 de març. Són unes jornades on diversos grups i
individualitats feministes autònomes
autònomes de barcelona ens organitzem per a treure al carrer la feina
que fem durant l'any. Aprofitem el vuit de març per organitzar-nos
organitzar nos i disfrutar juntes trencant la
normalitat heteropatriarcal imperant als carrers de la ciutat.
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Són unes jornades autònomes: organitzades d'una manera horitzontal des de i per a dones,
lesbianes i trans i sense la presència de partits polítics ni sindicats. A més a més, són unes
jornades on fem una aposta per crear i utilitzar mitjans de comunicació lliures i autogestionats;
no volem tenir relació amb els mitjans de comunicació del poder.
Aquest 2015 hem fet una primera reunió i ja som unes quantes les que tenim ganes de tirar
endavant les jornades! Encara tot està per fer (... i tot és possible!!! ;))), així que fem una crida a
les que vulgueu plantejar accions o participar d'algun grup de treball (comunicació, legal,
economia...) a que vingueu a la següent reunió i ens posem a conspirar juntes!!!!
el proper DIMARTS 3 DE FEBRER, a les 19H a CSOA La Teixidora (C/Marià Aguilò, 35; Metro
Poblenou).
salut i rebel·lia feminista!!!!
lagordabarcelona@riseup.net
https://sevaarmarlagorda.wordpress.com/

____________________________________________________________________________

Assemblea oberta Vaga de Totes

Saps que és la Vaga de Totes?
T'agradaria tenir més informació? Participar-hi al teu barri?
Des de diverses sensibilitats feministes de Sant Andreu,
convoquem a una assemblea oberta a dones, lesbis i trans, per a
donar a conèixer la Vaga de Totes i veure de quina manera hi
podem participar a Sant Andreu. També volem juntar-nos més
dones feministes per veure'ns, conèixer-nos i fer més força
plegades d'ara endavant.
Recorda dimecres 4 de febrer a les 20h a Ateneu L'Harmonia
T'hi esperem!
https://vagadetotes.wordpress.com/

____________________________________________________________________________
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Solidaritat feminista avortament legal a Xile

Benvolgudes companyes,
Potser algunes de vosaltres sabeu que des de 1989,
l’avortament està penalitzat en forma total a Xile. Va ser una de
les darreres decisions de la dictadura de Pinochet, i més de 20
anys de governs democràtics no han aconseguit revertir-ho.
revertir
qui va ser directora d’ONU DonesDones ha anunciat que
Actualment, el govern de Michelle Bachelet –qui
presentarà un projecte de llei per avançar en la despenalització, però la pressió dels sectors
conservadors i l’església catòlica amenacen bloquejar qualsevol reforma o limitar-la
limitar únicament
a casos excepcionals. Diverses organitzacions feministes xilenes estan intentant que tal reforma
efectivament reconegui els drets de les dones sobre els seus cossos, mitjançant la campanya
Derecho A Decidir = Personas Libres.
Libres

Volem que feministes de tot el món donin suport a aquesta campanya, de diverses maneres:

1.

2.

3.

4.

5.

Adhesió a la campanya,
campanya, ja sigui com a persona individual i/o com organització
organitza
o
entitat, en aquest enllaç http://decidoysoylibre.cl/
(O envia’ns la teva adhesió al mail abortolegalenchile@gmail.com).
abortolegalenchile@gmail.com
Relats sobre experiències d’avortament.
d’avortament Volem fer visible a Xile la importància que té
t
per a les dones poder decidir sobre els seus propis cossos. Per això, agrairem a les que
vulguin compartir breument la seva experiència d’avortament (pot ser amb nom o
anònima). Contacta’ns al mail abortolegalenchile@gmail.com
Fotos de suport a la campanya.
campanya. Estem rebent fotografies de dones que, a països on
l’avortament és legal, poden dir “Aquí a (ex. Barcelona), podem avortar legalment.
Volem que les dones a Xile també
també tinguin dret a decidir”. Podeu fer un cartell semblant
a aquest i enviar-nos
nos la teva foto a abortolegalenchile@gmail.com
Reenviar aquest mail a altres organitzacions i persones que puguin donar-li
do
suport a
la campanya, així com a periodistes i mitjans que puguin informar sobre el que està
passant a Xile
Donar suport a la campanya a les xarxes socials:
socials: A Facebook: Campaña Derecho A
Decidir = Personas Libres,
Libres Por el derecho a decidir también en Chile;
Chile en Twitter:
@tambienenChile @decidoysoylibre

Moltes gràcies!
Beatriz, Carmen, Judith, Lorena, Lieta, Lucía, Macarena, Paola, Patsilí, Roxana y Verónica
Por el derecho a decidir también en Chile
abortolegalenchile@gmail.com
*Informació
Informació addicional (que podeu compartir en les vostres xarxes socials)
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http://eldesconcierto.cl/las-chilenas
chilenas-que-pueden-abortar-legalmente/
http://mujeresperiodistas.net/?p=854 (en català)
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2015/01/150106_salud_como_se_aborta_en_chile
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/
2015/01/150106_salud_como_se_aborta_en_chile
_ch
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/06/actualidad/1373105933_965171.html

____________________________________________________________________________

Concursos literaris convocats per Dones La Fita

L’associació de Dones La Fita convoca el II Concurs de
Microrelats Aurora i el VI Premi de Poesia Dolors Thomas.
Thomas
Les bases de les dues convocatories les trobareu al mostrador
Centre Social , carrer Joan Roig i Piera 3-5
3 o a la Biblioteca
Municipal plaça Colom de Cubelles. També us podeu adreçar
a lafitacubelles@gmail.com o
al
blog
d
de
l´entitat http://doneslafita.blogspot.com.es/
El lliurament dels dos premis es fará el 18 d´abril de 2015
Bases VI Premi Dolors Thomas de Poesia
VI CONCURS DE POESIA DOLORS THOMAS – 2015
Les Bases del concurs són les següents:
1. Els treballs es poden presentar en català o en castellà. La temàtica serà lliure.
2. Els poemes han de ser originals i inèdits, amb una extensió mínima de 40 versos i
màxima de 80.
3. Els originals, s’han de presentar per triplicat a doble espai i fer constar a la coberta, a
més el títol corresponent, el nom del premi a que es presenta, en aquest cas Dolors
Thomas.
4. També heu d’adjuntar la plica amb nom, cognoms, l’adreça, telèfon de contacte i la
fotocòpia DNI de l’autor o l’autora del poema en un sobre apart tancat inclòs al
mateix. Enviar els originals a l’Associació Dones La Fita
Hotel d'Entitats de Cubelles c/ Joan Roig i Piera 3-5
3 Cubelles 08880
**Podeu deixar a la bústia de la mateixa associació en el citat Hotel d´Entitats tots
t els
dies de 9h a 14h i de 16h a 21h excepte dissabtes a la tarda i diumenges matí i tarde
La data límit d’acceptació serà el dia 20 de març de 2015 i el lliurament es donarà
dissabte 18 d´abril de 2015 a la sala de la Rectoria de Santa Maria de Cubelles.
Cubell
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5. El premi lliurat és de 300 euros al guanyador o guanyadora.
6. El jurat constituït decidirà el guanyador o guanyadora. També una o dues mencions
especials a un primer i segon finalista, aquest punt es pot ampliar o no, dependrà de la
participació i qualitat dels treballs.
7. La presentació dels originals comporta l’acceptació integra d’aquestes bases.
8. Transcorregut un termini màxim d'un mes, es procedirà a la destrucció dels originals no
reclamats

II PREMI AURORA DE MICRORELATS AURORA 2015
BASES QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA
La temàtica dels microrrelats d’aquest any ès lliure.
Poden participar a la convocatòria totes les persones físiques a partir dels 14 anys ,amb una
única obra .
El format de presentació de les obres serà en DIN A4 i amb lletra Arial 12 a doble espai . En
quant a extensió, aquests no podran superar els 420 caràcters establerts . (Sense comptar
separacions i espais, només lletres i signes):
Els microrelats han de ser inèdits, escrits en català o castellà i no poden haver estat premiats en
cap altre concurs.
El jurat valorarà:
1. Que no superin els 520 caràcters establerts
2. L'ús de llenguatge no sexista.
3. L'originalitat del text.
PRESENTACIÓ:
S’hauran de presentar tres exemplars, fent constar a la coberta el nom del premi a que es
presenta en aquest cas I Concurs de Microrelats AURORA.
En un sobre apart i tancat que incloureu dins el sobre anterior on heu dipositat el text original
s’ha d’adjuntar la plica amb el nom, cognom, adreça, telèfon de contacte i la fotocòpia del DNI
de l’autor o autora del microrelat.
S’haurà de dipositar o enviar a la següent adreça:
Associació Dones La Fita
Hotel d´Entitats de Cubelles ,carrer Joan Roig i Piera 3-5 Cubelles 08880
Podeu deixar a la bústia de la mateixa associació en el citat Hotel d´Entitats tots els dies de 9h a
14h i de 16h a 21h excepte dissabtes a la tarda.
El període establert per enviar els microrelats va del 15 de gener de 2015 fins el 20 de marc de
2015
Es reserva el dret de fer difusió dels microrelats concursants en altres mitjans.

8

El veredicte es farà públic dissabte 18 d´abril de 2015 i en el mateix acte en què l’entitat lliura el
Premi de Poesia Dolors Thomas.
El primer premi és de 100 euros

Associació Dones La Fita

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Llibre recomanat “Del ‘vivir bien’ al ‘buen vivir ’”

Us convidem a gaudir de la interessant lectura del llibre
l e
"Del 'vivir bien' al 'buen vivir' entre la economía feminista, la filantropía y
la migración: hacia la búsqueda de alternativas", de la Col·lecció de llibres
Problemas del Desarrollo i coordinat per l’Alicia Girón
ón (2014).
(2014)
El podeu consultar gratuïtament al següent link:

http://www.probdes.iiec.unam.mx/coleccion_de_libros/indice_delvivirbien.html
**Taula de contingut del llibre
Introducció
Alicia Girón
I. Del
el desarrollo al “vivir bien”: la subversión epistémica
Ana Esther Ceceña
II. La lógica del cuidado como base del “buen vivir”
Alba Carosio
III. Elementos de fortaleza y debilidad del proyecto de desarrollo de la revolución ciudadana
en Ecuador
Antonio Palazuelos
IV. Economía feminista y crisis desde América Latina
Silvia Berger
V. Tercer sector y desarrollo en México
Jacqueline Butcher
VI. México: de la filantropía a la economía social trasnacional
Rodolfo García Zamora y Montserrat García Guerrero
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VII. Migración y desarrollo. Un estudio comparativo
Ana María Aragonés y Uberto Salgado
Semblanzas de los autores
També podeu consultar la resta de llibres d’aquesta col·lecció:
http://www.probdes.iiec.unam.mx/coleccion_de_libros/coleccion_de_libros_index.html

____________________________________________________________________________

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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