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Atenció Agendes!!!
 Conferència de Fina Birulés: Una revolució sense model. Feminisme i transformació, 5
d’abril a les 19h, al CCCB (Montalegre, 5)
 Lleida, cap a les jornades feministes!, 9 d’abril a les 10h, a la Biblioteca de Lleida
(Rambla Aragó, 10)
 La república feminista de Ca la Dona: Dones empresonades, dones afusellades, 9 d'abril
a les 11h, a Ca la Dona (c/Ripoll, 25)
 Convocatòria El Vídeo del Minut 2016. Data límit de lliurament: 17 d'abril
 Trobada - Kafeta de les Jornades Radical-ment Feministes, 21 d'abril a les 18h, a Ca la
Dona (c/Ripoll, 25)
 Convocatòria FemArt 2016: L'Apat Transgressor. Període de presentació de propostes:
25 de febrer al 29 d'abril
 Curs de l’Institut d’Humanitats: Grrrls! Feminisme i activisme contemporanis, del 21
d’abril al 26 de maig, al CCCB (Montalegre, 5)
 Lectura dramatitzada de manifestos feministes dirigida per Carlota Subirós, 9 de juny, a
les 19h, al CCCB (Montalegre, 5)
 Curs d’estiu Manifestos fílmics feministes, els dies 30 de juny, 7 de juliol i 14 de juliol, al
CCCB (Montalegre, 5)
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Crònica de l’acte ‘Tornem al Paranimf! 1976 - 2016!
El passat 7 de març l’activisme i reivindicació feminista
de les dones, lesbianes i trans es va tornar a reunir en
aquest espai emblemàtic del Paranimf (de la Universitat
de Barcelona) després de 40 anys per presentar les
Jornades Radical-ment Feministes que tindran lloc els
propers 3, 4 i 5 de juny.
Les més de 500 dones, lesbianes i trans ens vam
trobar per recordar d’on venim, a on anem i que volem
treballar a les Jornades Radical-ment Feministes.
Abans d'obrir les portes del paranimf, les companyes de
l'assemblea de Filologia de la UB van llegir un manifest
per deixar constància de les diverses lluites que estem
duent a terme dins de la universitat com a estudiants i feministes. També, gràcies a algunes mestres i
professores independents que porten molts anys lluitant per la coeducació, vam poder opinar (votant en
urnes) sobre què valorem d'una escola i què entenen per coeducació.
Encetem l'acte fent memòria de les primeres Jornades Catalanes de la Dona del 1976 veient imatges
i escoltant cançons que llavors sonaven.

Aprofitant que tornàvem a aquest espai, vam reivindicar la transformació d’un espai tant
masculinitzat com el Paranimf fent una commemoració a més de 40 dones, lesbianes i trans de la nostra
història! Exigim que aquestes dones i moltes més tinguin el reconeixement que es mereixen!
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De

la

mà

de

diferents

intervencions

artístiques vam presentar els tres eixos que
treballarem a les jornades:
-

Viure en llibertat / Contra les violències
masclistes heteropatriarcals

-

Sostenibilitat de la vida

-

Cossos, sexualitats i identitats

No ens vam oblidar d’enviar ànims a les
companyes encausades i cridar ben fort que
encara ens queda molt per lluitar i moltes
reivindicacions per exigir!
Vam culminar l’acte cantant I will survive, empoderant-nos i convertint l'espai en una pista de ball
improvisada, que va contagiar-nos de força i energia feministes.

Volem agrair-vos a totes per haver-nos acompanyat en aquest acte tant especial i haver
omplert un cop més el Paranimf!
També agrair a totes les artistes que han participat i ens han ajudat a expressar-nos amb
diferents llenguatges!!!
__________
Aquí us deixem el recull de premsa i fotografies que hem recollit:
Notícia de Btv
Notícia Nació Digital
Vídeo-Resum de Canal Dones
Fotografies de Pepa Vives
Fotografies de Carmel·la Planell

També us deixem alguns dels materials que es van poder veure durant l'acte:
Video commemoració jornades 1976-2016
Presentació Prezi de reivindicació de l'espai (Dones de la Història)

3

____________________________________________________________________________

Jornades Feministes 2016: Informacions diverses

Radical-ment feministes - JORNADES FEMINISTES 2016
La Xarxa Feminista i Ca la Dona hem iniciat amb il·lusió i responsabilitat l’organització d’una gran
trobada de tots els feminismes sota el lema "Radical-ment feministes", els dies 3, 4 i 5 de Juny del
2016, a Barcelona.
En aquests moments estem en ple procés de preparació i per això us volem fer arribar informació,
explicar-vos com va aquest trajecte amb parada final al juny del 2016.

Propostes de participació en les jornades
El passat 15 de febrer era l'últim dia per poder
enviar propostes de tallers, taules de debats i
intervencions artístiques per a les jornades. I
tenim bones notícies: Hem rebut 163 propostes
de participació!!!!!
Estem molt contentes del altíssim volum de
participació i de diversitat territorial, sectorial i
de temes a treballar. Ara bé, no tenim tants
espais com ens agradarien ni tant temps com
voldríem per poder fer totes les propostes
individualment. Per això, estem intentant trobar
confluències, similituds, temes de treball relacionats, etc. i així poder donar cabuda al màxim de
propostes rebudes. D'aquesta manera també volem promoure al xarxa i relació entre els grups feministes
per a que puguin treballar conjuntament a les jornades (seguint els criteris establerts per prioritzar
propostes).
En breu ens posarem en contacte amb totes les que heu enviat propostes de participació!!!
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Propera trobada i Kafeta Atakà
La propera trobada oberta serà la del 21 d'abril a les 18h a
Ca la Dona.
En aquesta trobada volem oferir les noves informacions, parlar sobre les propostes presentades i el
programa de les jornades, repassar l'estat econòmic de les jornades, entre d'altres coses.
A més a més, desprès de l'assembla, us proposem una Kafeta
Atakà de caràcter més lúdic per començar a teixir relacions i
xarxes entre nosaltres mentre gaudim de musiqueta i algun beure!
Organitza: Les Atakàs.
Us farem arribar els detalls de la trobada més endavant.

Bolos d'extensió territorial
Els “Bolos” d’extensió territorial són actes de presentació de les jornades pels diferents territoris. Amb
aquests actes volem fer arribar les jornades arreu del territori català per animar a la participació i
promoure que ens puguem trobar totes al juny.
Per això us demanem que ens ajudem a fer-n'hi difusió el màxim possible del propers actes:


Lleida, 9 d’abril a les 10h a la Biblioteca de Lleida. Organitza: Marea Lila de Lleida



Manresa, 14 d'abril (a confirmar). Organitza: Acció Lila



Altres per concretar: Vallès Occidental, Cubelles i Vilafranca del Penedès.

També aprofitem per explicar-vos que el passat 19 de març, a
Montbui, vam poder presentar les jornades en l'acte
'Construcció d'allò comú: fer política des dels feminismes'
organitzat per Dones amb empenta. En aquest acte sobre
dones i política, també hi participava el col·lectiu Alerta
Feminista amb un xerrada i també es fa el lliurament de
premis del seu tradicional concurs de fotografia “Com ens
veiem les dones” que enguany portava com a títol “Nosaltres
i la política”. Hi van assistir unes 30 persones de col·lectius
feministes i alguns partits polítics d'arreu de la comarca.
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Adhesions i difusió
Valorem aquest camí tant com el seu destí final, i és per això que ens agradaria comptar amb la vostra
implicació i participació ja des d’ara. Ho podeu fer de diverses maneres:
 Feu-vos un vídeo i/o una foto amb missatges que convidin a participar a les Jornades.
Envieu-ho a jornadesfeministes2016@pangea.org
Aquí veureu alguns exemples dels grups que ja ho han fet
 Si encara no t'has adherit al procés de preparació de les jornades, adhereix-te des del blog o
directament des dels següents enllaços:
Butlleta d’adhesió individual
Butlleta d’adhesió per a grups

Ara mateix ja tenim 473 adhesions individuals i 115 de grupals! Cada cop som
més però hem de ser moltes més!

 Ajuda'ns amb la difusió! La garantia de que ens trobem TOTES i ben diverses a aquestes jornades és
que entre totes en fem difusió de tot el que fem i per això necessitem la teva ajuda!
Segueix-nos a les xarxes socials i al blog!

http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/

@feministes2016 / facebook: Jornades Feministes 2016

NECESSITEM LA VOSTRA IMPLICACIÓ!!!

Les Jornades Feministes 2016 seran de TOTES o
no seran!
... I entre totes les hem de preparar!
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____________________________________________________________________________

Programació en el marc del 40 anys del moviment feminista a
Catalunya - Instituts d’Humanitats de Barcelona

Amb aquesta proposta d’activitats l’Institut d'Humanitats de Barcelona i el CCCB (coorganitzadora
d’algunes activitats) s'uneixen a la commemoració del 40è aniversari del naixement del moviment
feminista a Catalunya, marcat per la celebració al paranimf de la Universitat de Barcelona, de les Primeres
Jornades Catalanes de la Dona, al maig de 1976.
1.

Conferència de Fina Birulés: Una revolució sense model. Feminisme i transformació.

El feminisme dels anys 70 fou en bona mesura fruit d’una generació que, per dir-ho d'alguna manera, va
descobrir l'experiència de la política, que conegué el poder i l’entusiasme que neix de prendre de manera
concertada la iniciativa en la vida pública. Dècades després d'aquella explosió de llibertat, podem parar
atenció al seu llegat i veure'l entreteixit en les formes contemporànies d'activisme feminista.
Data i hora: 5 d’abril a les 19h.
Més informació aquí. Activitat oberta i gratuïta.
2.

Curs Grrrls! Feminisme i activisme contemporanis.

Des dels moviments pacifistes i postcolonials a l’activisme postporno o les Guerrilla Girls, la del moviment
feminista és la història d’un contraban permanent i libèrrim entre acció i teoria. Això és el que el curs
preten tractar en 6 sessions amb Joana Masó, Montserrat Boix, Lucía Egaña, Florencia González, À.
Lorena Fuster i Elena Laurenzi.
Dates: Del 21 d’abril al 9 de juny.
Preu: 60€ general / 40€ reduïda.
Més informació aquí. Inscripció necessària.

7

3.

Lectura dramatitzada de manifestos feministes dirigida per Carlota Subirós.

És la cloenda del curs Grrrls! Feminisme i activisme contemporanis. Tot i així, aquesta és una activitat
oberta i gratuïta.
Data i hora: 9 de juny a les 19h.
Més informació aquí.
4.

Curs d’estiu Manifestos fílmics feministes, amb Anna Solà, Marta Selva i Marta Nieto.

Aquest curs de 3 sessions convida a pensar les influències mútues entre els discursos crítics dels
feminismes i la creació cinematogràfica, així com el paper de l’activisme audiovisual en la interpretació i
difusió dels seus idearis. Compromís i posicionament polític en alguns films, tensió crítica en relació amb
el sistema de representació institucional en d’altres, creacions obertes a la radicalitat i a la valentia formal
i ideològica en el seu conjunt. Organitzat en col·laboració amb la Mostra Internacional de Films de Dones.
Dates: 30 de juny, 7 de juliol i 14 de juliol.
Més informació aquí.

Lloc: Totes les activitats es duen a terme al CCCB.

____________________________________________________________________________

Convocatòria FemArt 2016: L'Apat Transgressor (Edició especial
coicidint amb les Jornades Feministes 2016)

Fa 21 anys que FemArt organitza mostres temàtiques d’art
fet per dones, a partir de les quals es mouen i promouen
debats feministes, actituds critiques radicals contra el
patriarcat i propostes de nous paradigmes de relació.
Enguany la Mostra de FemArt participa en les Jornades
Radical-ment Feministes de 2016 i per compartir i celebrar
l’esdeveniment hem volgut recordar el gest contundent de
Judith Chicago que, amb la seva obra The dinner party,
posa

de

manera

rotunda la

materialitat

del

cos

de dona sobre la taula de l’art, incitant a una sobretaula
feminista que encara dura.
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Per això la Mostra del 2016 consistirà en la instal·lació col·lectiva d’un àpat artístic preciós i transgressor,
i convoquem a totes les artistes perquè elaborin un servei (tovalles i plat individual, coberts i vas) lliure,
però “radical-ment feminista”, i el posin sobre una taula farcida de diversitats, desobediències,
insubmissions, provocacions, ironies, ràbies, desitjos, gaudis, sexualitats, gèneres, sexes, propostes i tot
allò que us vingui de gust compartir.
Guarnirem una taula descaradament suculenta i celebrarem l’obsolescència del
patriarcat!!!

Presentació de propostes:
Dates: Del 25 de febrer al 29 d’abril de 2016
Bases de participació: PDF online en Català i Castellà.
Formulari de participació: Català i Castellà
Selecció: el jurat es reunirà el 5 de maig. L’equip de selecció de les propostes estarà format per feministes
vinculades al món de les arts.

Contacte:
mostrafemart@gmail.com
Més informació:
http://femartmostra.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/femartmostra/

____________________________________________________________________________

Convocatòria: El vídeo del minut
Com parlaries dels amors? Sense límits! Atreveix-te!
Aquí tens una proposta.
El projecte del vídeo del minut es va iniciar el 1997 a Barcelona per Drac
Màgic - Mostra Internacional de Films de Dones i actualment es proposa
des de TRAMA. El vídeo del minuto: un espacio propio, un film
colectivo és una invitació a totes les dones que registren en format
audiovisual aquells aspectes de la seva realitat que les signifiquen com a
subjectes.
Totes les filmacions videogràfiques, d'un minut de duració i realitzades en
pla seqüència, es converteixen en un film col·lectiu que cada any es concep sota un tema diferent. Et
convoquem a participar en la creació visual d'un contraimaginari sobre ELS AMORS. El film col·lectiu
que es projectarà a tots els Festivals De Cinema De Dones de l'Estat.
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Hem prorrogat la data de lliurament fins el 17 d'abril!!
Per participar, envia'ns una filmació que compleixi les següents condicions:
- Estar realitzada per dones, sense limitacions d'edat ni nacionalitat.
- Cenyir-se al tema proposat en la convocatòria: ELS AMORS
- La durada haurà de ser d'un minut.
- Realitzada en un plànol seqüència.
- Incloure un plànol, afegit al final, on figuri el nom i el lloc de residència de cada autora, en cada obra que
es present.
- Lliurar una còpia en format digital (arxius amb extensió .*mov i .*mp4 preferentment).
Aquí us deixem les bases de la convocatòria
Contacte:
drac.info@dracmagic.cat
Més informació:
Web del projecte
TRAMA: C/Sant Pere Mitjà, 66 – 08003 Barcelona (93 216 00 04)

____________________________________________________________________________

La República Feminista de Ca la Dona: Dones empresonades, dones
afusellades
Esteu totes convidades a celebrar el 5è acte que fem a Ca la Dona en
memòria de les dones republicanes: Dones empresonades,
dones afusellades.
Enguany fa 80 anys de l’inici de la guerra civil espanyola. Per a
moltes persones començava una època fosca, de repressió i mort,
però també de lluita i de resistència. Avui volem recordar i
homenatjar les dones que van combatre contra el feixisme i per les
llibertats, moltes de les quals van ser empresonades, i moltes, també,
assassinades.
Data: dissabte, 9 d’abril de 2016
Hora: 11h
LLoc: Ca la Dona - carrer Ripoll 25, Barcelona
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Intervindran en l'acte:
 Pepi Rafel (TV-Clot Sant Martí) – Documental: Dona i afusellada, el doble oblit
 Núria Ricart (Cr POLIS-UB) – Futur Monument a la Presó de Dones de Les Corts
 Marta Mas (Comissió Memòria i Gènere Foment Martinenc) – El camp de la Bota, un barri amb
doble repressió
 Cloenda de l’acte amb la Maga Glòria i vermutilla republicana

Dedicarem la vermutilla republicana a la nostra entranyable amiga, gran, gran poeta…Montserrat
Abelló, brindant amb un manhattan , per a totes que ho vulguin.
A més a més, també es podrà veure l’exposició: Dona i afusellada, el doble oblit.
Per a més informació:
Ca la Dona: carrer/ Ripoll 25 – 08002 Barcelona
Tel. 93 4127161
E- correu: caladona(arroba)caladona.org

____________________________________________________________________________

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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