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Atenció Agendes!!!
Dia Internacional per la No Violència contra les Dones i les Nenes, 25 de Novembre a les
19h, a Canaletes
Xerrada debat amb Blanca Chancoso, 26 de Novembre a les 19h, Seu de La Fede (C.
Tàpies, 1-3)
Marxa Mundial pel Clima, 29 de Novembre a les 11:30h, a l’Av. de la Catedral
XI jornades sobre la interrelació entre violències masclistes i VIH, 14 de desembre, a les
instal·lacions de la Direcció General de Joventut (Departament de Benestar Social i
Família) c/Calàbria 147
Jornades Feministes : Aliances i treball sexual, 16 i 17 de Desembre, al CCCB
c/Montalegre, 5
Mercat d’hivern de Ca La Dona, 12 De Desembre de 10h30 a 19h30, a Ca la Dona
c/Ripoll, 25
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25N Dia Internacional per a la No violència contra les Dones i les
Nenes

NO MORIM, ENS MATEN. Contra la violència masclista,
AUTODEFENSA FEMINISTA
MANIFEST
Avui, Dia Internacional per a la No violència contra les
Dones i les Nenes, som aquí per manifestar de nou el rebuig
contra la violència masclista, el rebuig contra una violència que
segueix volent sotmetre les dones, lesbianes i trans, envaint tots els
àmbits de la nostra vida.
Denunciem la pervivència del sistema heteropatriarcal i capitalista, origen i nucli de totes les
violències.
Denunciem la cultura masclista que encoratja, estimula, consent i atia l’ús de la violència contra les
dones com exercici de poder i domini. Una cultura que legitima i perpetua aquesta violència a partir de
diversos sistemes i espais: la militarització de les societats, la categorització dels cossos i les vides,
l’apropiació del cos i la sexualitat femenina, els vincles amorosos subordinats, la feminització de la
pobresa, la imposició de normes estètiques impossibles, els mandats heteronormatius, els racismes, els
classismes, la normativitat funcional, i tants d’altres. Denunciem totes aquelles violències que se sumen
i interseccionen en la diversitat que acull el ser dones.
Manifestem que les violències masclistes no són aïllades i particulars, no són allò que succeeix a una
dona concreta sinó que les vivim totes i s’inscriuen en les nostres vides i els nostres cossos.
Manifestem que totes nosaltres, totes les que som aquí, som expertes en l’experiència de la violència
masclista. En un àmbit o en diversos; en nosaltres mateixes o en dones properes: amigues, col·legues,
germanes, mares, filles, àvies, nebodes, netes, cunyades, ties… D’una manera o de diverses, totes
coneixem la violència pel fet de ser dones.
Manifestem que estem fartes del silenci entorn els perpetradors de la violència, de la no
responsabilització dels agressors, de l’absència de reconeixement i de resposta institucional.
Denunciem que la violència contra les dones és la més greu, sistemàtica i impune vulneració dels drets
humans de la meitat de la població de la nostra cultura occidental.
Denunciem la violència estructural que opera a través de l’àmbit jurídic i policial culpabilitzant les
dones i estigmatitzant-les quan no confien en els recursos legals que se’ls hi ofereixen; desprotegint-les en
exigir la seva adequació als sistemes jurídico-penals enlloc d’adequar els sistemes a la diversitat de les
necessitats de les dones. Responsabilitzant-les a la fi de la violència viscuda.
Denunciem la violència estructural que opera a través de l’àmbit laboral amb feines precàries, sous
baixos, atur elevat. La que obeeix al capitalisme acarnissat dels tractats de lliure comerç que s’apropia del
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capital femení en el seu benefici.
Denunciem la violència estructural que opera a través de les retallades en l’àmbit social, deixant les
dones que pateixen violència directa en situació de desempar i victimitzant-les doblement. La violència
que col·loca les persones dels serveis d’atenció a límits d’explotació amb l’excusa de la crisi i les retallades.
Denunciem la violència estructural que opera a través de l’àmbit de la salut coaccionant la llibertat
dels cossos de les dones legislant-los, cancel·lant-los i violentant-los.
Denunciem la violència estructural que opera en l’àmbit d’ensenyament obviant models coeducatius
i cooperatius mantenint currículums escolars i plans d’estudi que vehiculen la cultura de la violència.

Denunciem que som davant d’una greu problemàtica de salut pública, on les estadístiques oficials
només assenyalen la punta visible de l’iceberg d’una xacra molt estesa i d’arrel profunda.
Denunciem la violència institucional que sosté i manté aquestes estructures sense reconèixer i assumir la
responsabilitat cabal en l’eradicació o la perpetuació de la violència vers les dones. Denunciem les
polítiques de maquillatge que ens esgoten i ens espremen.
Denunciem la violència institucional que no intervé en l’enculturació neomasclista de la nostra
societat; que s’apropia el discurs feminista obviant el fons i les pràctiques que implica; que es limita a
gestionar minsos recursos que de cap manera arriben al fons d’una problemàtica que pot anomenar-se
feminicidi; que incompleix els propis compromisos legislatius en no desplegar els efectes que haurien
d’emanar de les normes.
Denunciem la violència institucional que minimitza, aïlla, dispersa i oculta, la magnitud de la
violència contra les dones no abordant-la des de les dimensions simbòliques i estructurals que la
legitimen i sustenten, actuant així com a còmplice d’aquesta violència.
Manifestem i recordem: a qui calla, que el silenci el fa còmplice de la violència; a qui no escolta, que
triar la ignorància el fa responsable; i a qui pot fer-ho i no actua, que no prendre mesura és una forma
més de violència.
Com cada any, seguim i seguirem denunciant i recordant, avui i sempre, que la violència és
responsabilitat de qui l’exerceix, no de qui la pateix.
I per la construcció d’una societat digna, lliure de violències per a totes i per a tots:
ESCOLTEU-NOS. La saviesa femenina i el moviment feminista són la clau de la transformació cultural
i social. Sense les dones no hi ha revolució.
MIREU-NOS. Som milions de dones sostenint la vida i construint relacions lliures de violència. Les
pràctiques de llibertat femenina són mediació universal per la transformació de la feminitat i la
masculinitat.
VEIEU-NOS. El reconeixement a la diversitat és el principi de la llibertat. Sense dones lliures no hi ha
països lliures
RECONEGUEU-NOS. Les dones teixim xarxes i sense xarxes no es pot abordar el canvi social. Les
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organitzacions de dones feministes som referents de voluntat i acció política per la llibertat, la vida,
l’equitat, la pau i la sostenibilitat.
El nostre saber feminista és imprescindible per acompanyar i guiar la transformació social que nosaltres
fem cada dia, amb el nostre dia a dia.
Les unes al costat de les altres, practicant l’autodefensa feminista, diem PROU a les violències masclistes i
enss donem suport per gaudir de vides i relaciones lliures perquè:
perquè
PERQUÈ ENS HI VA LA VIDA.
PERQUÈ VOLEM UNA VIDA LLIURE, I LLIURE DE VIOLÈNCIES.
PERQUÈ ENS VOLEM VIVES, I ALEGRES, I SANES, I FORTES, I JUNTES!!!

Novembre feminista https://novembrefeminista.wordpress.com/
https://novembrefeminista.wordpress.com
Ca la Dona. Ripoll 25 08002 Barcelona

MANIFESTACIÓ 25 DE NOVEMBRE DE 2015: Trobada 19h a Canaletes (Bcn) Porta una
espelma !!!

____________________________________________________________________________

Xerrada-debat “Dones indígenes i resistències a l’estractivisme” amb
Blanca Chancoso

Aquest
quest dijous 26 de novembre, a les 19h, us esperem a la seu de La
Fede (C. Tàpies 1-3)
3) on hem organitzat la xerrada-debat
xerrada
“Dones
indígenes i resistències a l’estractivisme”
l’estractivisme amb Blanca Chancoso,
dirigent indígena equatoriana,, fundadora de la Confederación de los
Pueblos de Nacionalidad Kichua del Ecuador (Ecuarunari)
(
i de la
Confederación de Nacionalidades Indígenas
In
de Ecuador (Conaie).
Actualment éss la impulsora de l’organització Mujeres Saramanta
Warmikuna.
“….
…. Lluitar contra el canvi climàtic és deixar el petroli
sota terra en les comunitats”
Dijous, 26 de novembre de 2015, a les 19h
Seu de La Fede (C. Tàpies, 1--3)
Organitza: Entrepobles
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Amb la col·laboració de: Observatori DESC, Observatori del Deute en la Globalització, Alerta
Amazònica, Alternativa Intercanvi amb Pobles Indígenes, Ecologistes en Acció, Enginyeria sense
Fronteres i Dones x Dones.

____________________________________________________________________________

Marxa Mundial pel Clima

MANIFESTACIÓ Diumenge 29 de novembre: MARXA
MA
MUNDIAL
PEL CLIMA, 11:30h a l’Av. de la Catedral, Barcelona
Nosaltres no renunciem al nostre bell planeta. Nosaltres no ens
donem per vençudes a un futur per a
totes les espècies. Mai renunciarem a la nostra campanya per la
justícia climàtica.
Reconeixem que estem esgotant i enverinant el planeta. Estem preocupades per
Reconeixem
la manca de justícia i d’accions eficaces per mitigar el canvi climàtic, cridem a l’acció per sumar-nos
sumar
a la
lluita global de les dones front la crisi climàtica que tenim al damunt. Les dones del món hem de dir
prou. És

hora de

prendre mesures urgents. Hem plantar-li

cara al

poder. Exigim un

canvi. Ens agradaria comptar amb tu! Per això et convidem a que et sumis a la crida de les
dones per la justícia climàtica i ens acompanyis a la Marxa
Marxa pel clima el diumenge 29/11!
Ca la Dona ens hem adherit a la xarxa womenclimatejustice, aquí teniu el manifest de la
campanya. Traducció
raducció al català de Marta Carrera i Mercè O-V
O
(per signar-lo
lo cal anar a la web de
les Women for Climate Justice,, aviat el tindrem penjat allà).
Per què la marxa 29/11?:
Del 30 de novembre a l’11 de desembre 2015, París acollirà la 21a Conferència de les Nacions Unides sobre
el Canvi Climàtic,, coneguda com a COP21, amb l’objectiu d’aconseguir un acord global per aturar
l’augment de la temperatura del planeta i mantenir-la
mantenir la per sota dels 2 graus centígrads. Les perspectives
no pinten gaire bé després de +20 anys negociacions internacionals per aturar el canvi climàtic que han
servit de ben poc, amb mesures insuficients, a molt llarg termini i que s’incompleixen sense complexos.
Per això, s’ha convocat pel Diumenge
Diumen 29 de novembre una marxa mundial pel clima, i us convidem a
participar-hi
hi des de Ca la Dona. La marxa sortirà de l’esplanada de la Catedral de Barcelona a les 11:30h.
Punt trobada cruïlla carrer Dr.Joaquim Pou amb Av. Catedral. Si arribes abans, ens trobes
tro
a Ca la Dona
recollint els materials per la mani (11h).
Recorregut Marxa: Av. Catedral → Via Laietana → Gran Via de Les Corts Catalanes → Plaça de Tetuan →
Passeig de Sant Joan → Arc de Triomf → Passeig de Lluís Companys → Parc de la Ciutadella
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Mary Ann Lucille Sering, secretària del clima de Filipines: “Començo a sentir que estem negociant qui
viurà i qui morirà”

Ca la Dona
____________________________________________________________________________

XI Jornades sobre la interrelació entre violències masclistes i VIH

“Impressionades” XI jornades sobre la
interrelació entre violències masclistes i VIH
Barcelona, 14 de desembre de 2015
A les instal·lacions de la Direcció General de
Joventut (Departament de Benestar Social i
Família) c/Calàbria 147
CONSULTA AQUÍ EL PROGRAMA en pdf
9 a 9,30 Lliurament de material
9,30 a 10 Inauguració
10 a 10,45 Tatuades Ponència 1: El llenguatge i la cultura com elements de producció i legitimació de la
violència contra les dones. Mercedes Bengoechea Bartolomè Filòloga i degana de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid.
10,45 a 11,30 Assenyalades Ponència 2: Contextualitzar les violències masclistes en el marc dels drets
humans. Patsilí Toledo Vásquez Doctora en Dret Públic a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Professora d’Àrea de Dret Penal UPF. Membre d’Antigona.
11,30 a 12 Trobada cafè
12,00 a 12,45 Fitxades Ponència 3: Dones a la presó: vulnerabilitats i resistències. Dolores Juliano
Corregido Doctora en Antropologia. Ha estat professora titular a la Universitat de Barcelona fins el 2001.
12,45 a 13,30 Colpides Ponència 4: Violències masclistes i VIH : Vulnerabilitats i resistències Montse
Pineda Lorenzo Treballadora social i coordinadora d’incidència política a Creación Positiva.
13,30 a 15,30 Descans per dinar
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15,30 a 17,30 tallers simultànies Taller 1: Treballant la prevenció des de la perspectiva dels drets sexuals.
Facilita: associació de Planificació Familiar Catalunya i Balears (APFCiB) Taller 2: El treball en la
recuperació i las resistències amb grups de dones: l’experiència de Creación Positiva. Facilita: associació
Creación Positiva Taller 3: Treballant les violències quotidianes des de l’àmbit professionalitzat. Facilita:
associació El Safareig Taller 4. Treballant les violències quotidianes des dels feminismes. Facilita: Ana
Burgos. Activista feminista
17,30 a 18 Retorn conceptual de la jornada i cloenda

____________________________________________________________________________

Jornades Feministes Aliances i Treball Sexual

Les Jornades Feministes : Aliances i treball sexual es realitzaran a Barcelona el 16 i 17 de desembre
de 2015, coincidint amb el Dia Internacional Contra les Violències cap a les persones Treballadores del
Sexe .
La clau d'aquesta trobada europea és generar un debat que ens permeti enriquir-nos i aprofundir . Per
això, la proposta consta de dues parts :
La primera es durà a terme el 16 de desembre en forma d'una àmplia jornada oberta amb conferències i
debat .
La segona part , el dia 17 de desembre, estarà dedicada en exclusiva per a treballadores sexuals i aliades
activistes que compartiran tallers participatius .
Aquí pots veure el programa
INSCRIPCIONS
Convoca: Assemblea Activistes Pro Drets Treball Sexual Catalunya
Organitza: GENERA
Amb el suport de: Putes Indignades!

____________________________________________________________________________
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Mercat d’hivern de Ca la Dona

Vine i participa al mercat d’hivern de Ca La Dona
DISSABTE 12 DE DESEMBRE 2015 Horari: 10h30 a
19h30
Com funciona? Les parades s’assignaran per ordre d’inscripció
fins a completar l’aforament disponible.
Pots apuntar-te AQUÍ
Cadascuna de les paradistes disposarà d’una taula i cadira. Per tant, no cal que en portis de casa. Per
participar cal una aportació de 10 euros per contribuir a les despeses de Ca La Dona.
T’enviarem un correu el dia 30 de novembre 2015, confirmant que tens lloc i com formalitzar la
inscripció. El 4 desembre a les 15 hores les inscripcions de les paradetes no formalitzades es consideraran
cancel·lades i per tant alliberades per altres paradistes.
No vols posar parada però vols participar????
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. Si tens coses a casa que ja no utlitzes i vols que tinguin més
vidilla? Porta-les!!!(en bon estat si-us-plau).
Roba de tota mena, 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.
Enguany tindrem la col·laboració d’un projecte de memòria històrica…seguirem informant.
Ca la Dona
C/Ripoll, 25

____________________________________________________________________________
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Vols participar a les Jornades Feministes 2016

Vols Participar
articipar a les Jornades Feministes
eministes 2016?
Dones, lesbianes i trans, grups i col·lectius feministes serem totes benvingudes!
Les Jornades 2016 “Radical-ment
ment feministes” seran un espai de trobada per posar de manifest i en diàleg
els diversos feminismes. Volem crear un espai polític de confiança i creativitat.
creativitat Compartir propostes,
inquietuds, preguntes i somnis per aconseguir una vida lliure i sostenible en un món sense violències
patriarcals.

Hi serem, gaudirem i farem història!!!
història!!
Vols participar? Fes-nos
Fes
una proposta!
Per
er donar cabuda a la diversitat dels
de feminismes existents, les jornades inclouran diferents formats per tal
que puguem trobar-hi espais de participació que s’adaptin a les nostres necessitats i desitjos. A
continuació us presentem alguns dels
d formats que hi haurà per tal que trieu
u el més adequat per a la vostra
proposta:

Taules de debat
Són espais per tractar un tema des de diferents perspectives o enfocaments.
enfocament . La taula haurà de tenir una
durada màxima de 75 minuts, i les persones que la conformin
conformin seran les responsables de l'organització del
temps, de la dinàmica de la taula i de l’espai de debat (mínim 30’). És a dir, es disposaran de 105’ en total.
Les taules poden estar integrades
des per més d’un grup i es poden donar duess situacions: que aquest grups
prèviament es coneguin i es presentin conjuntament per fer la taula, o bé que des de l’organització
agrupem per confluència temàtica les propostes de diferents grups.

Tallers
Són espais participatius que tracten
tracte alguna temàtica dels
els diferents eixos plantejats des d’una perspectiva
dinamitzada,, amb una durada màxima de 105’.

Intervencions artístiques
Espais artísticss feministes en formats cinematogràfic, documental, fotogràfic, literari, teatral, musical,
dansa, pictòric, còmic, de circ, performance,
performance etc. Caldrà valorar l'adequació de la proposta d'intervenció a
l'espai on es realitzen les jornades.

Fira feminista
Un espai de trobada ampli, obert i informal, a l’estil d’una plaça pública,
pública on intercanviar idees,
experiències, investigacions i fer contactes. I on també confluiran els tenderols de la fira feminista.
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Criteris
riteris a tenir en compte:
compte
Els formats de les jornades tenen l’objectiu de donar cabuda a les moltes i moltes propostes que segur
que es presentaran,
aran, però el temps i l’espai són limitats,, i és probable que sigui necessari prioritzar. Com a
criteri general prioritzarem:
Les propostes de col·lectius feministes
Les que estiguin proposades conjuntament per més d’un col·lectiu feminista
Les que visualitzin la diversitat de dones, lesbianes i trans
Les que s’emmarquin en un dels tres eixos acordats de les jornades
Intentarem garantir la diversitat territorial i la diversitat temàtica

Volem participar, com ho hem de fer?

Del 15 de gener al 15 de febrer estarà obert el formulari online al blog de les Jornades
Feministes 2016 per tal que els grups facin arribar les seves propostes. L’únic que heu
h de preparar d’aquí
al 15 de gener és una
a descripció breu de la vostra proposta i parlar amb altres grups en cas que vulgueu
presentar una proposta conjunta. D’aquesta manera quan s’obri el procés ho tindreu tot a punt!
Si tens dubtes o vols més informació contacta’ns!
contacta’ns

jornadesfeministes2016@pangea.org
http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/
@feministes2016 / facebook: Jornades Feministes 2016

____________________________________________________________________________

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:
de
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