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Atenció
Atenció Agendes!!!
No és la menopausa, és el capitalisme, estúpid!, 17 d’octubre a les 19h, a Ca la Dona
c/Ripoll, 25
Conversatori amb Julieta Paredes, 22 d’Octubre a les 19h, a Ca la Dona c/Ripoll, 25
FemArt’13, durant l’Octubre, a Ca la Dona c/Ripoll, 25
Dia Internacional d’Acció per la Despatologització Trans, 18, 19 i 20 d’octubre
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Conversatori amb la Julieta Paredes

La Xarxa Feminista i Ca la Dona us conviden a
assistir al Conversatori amb la Julieta Paredes
Dimarts 22 d’Octubre a les 19h
a Ca la Dona c/Ripoll, 25

Julieta Paredes (Bolívia), lesbiana feminista
aymara, és una de les creadores de la teoria
política del feminisme comunitari, sobre el qual
ha realitzat diferents publicacions, i fundadora
en 1992 de ‘Mujeres Creando’ que es divideix al 2001 per diferències polítiques, lo que li porta
amb altres companyes a fundar ‘Mujeres Creando Comunidad’. Al 2003, dins del procés de
canvis del poble bolivià, va construir l’Assemblea Feminista. Actualment és assessora al govern
de la República de Bolívia en matèria de Despatriarcalització.
En aquest moment Julieta Paredes està de gira per l’estat espanyol i aquí a Barcelona
coordinem les seves activitats la gent d’Entrepobles i Alternativa Intercanvi amb Pobles
Indígenes.
Més informació sobre Julieta Paredes
•

Entrevista a Aran i Clara: “desde muy pequeña he comprometido mis luchas con la
gente empobrecida por la ambición, la violencia y el egoísmo de unos pocos. Soy
activista y me dedico a crear en todos los sentidos de mi vida”
http://araniclara.blogspot.com.es/2009/01/entrevista-julieta-paredes-de-comunidad.html

•

Entrevista a Diagonal Periódico: “De no ser por las mujeres no hubieran resistido ni
tres días”
http://losmovimientoscontraatacan.wordpress.com/2011/11/08/de-no-ser-por-las-mujeres-nohubieran-resistido-ni-tres-dias/

•

Entrevista a Kaos en la Red: “Feminismo Comunitario es Feminismo Revolucionario”
http://old.kaosenlared.net/noticia/julieta-paredes-feminismo-comunitario-feminismorevolucionario

•

Entrevista a bolpress: considera reaccionaria la “posición de la equidad de género”.
Construye un feminismo que cree en las utopías y la comunidad
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012050711

•

Article “Para que el dinero se esfume”
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2013/10/Ponencia_Julieta_Paredes_Carvajal.pdf

2

•

Bloc Mujeres Creando Comunidad
http://mujerescreandocomunidad.blogspot.com.es/

Vídeos
•

Vídeo: Julieta Paredes – Feminisme Comunitari
http://www.youtube.com/watch?v=NrivDMl1qDU

•

Vídeo: Julieta Paredes al Seminari CIDECI (Chiapas) Planeta tierra movimientos
antisistémicos
http://www.youtube.com/watch?v=Q40z7U8SxIk

Xarxa Feminista

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

A la Xarxa Feminista ja tenim facebook...

Volem compartir amb totes vosaltres el nostre recentment estrenat facebook de la Xarxa
Feminista. Us convidem a visitar-nos, compartir, seguir-nos i ser amigues...

https://www.facebook.com/xarxa.feminista

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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FemArt’13: Mostra d’art de dones

FEMART 2013
DÍSCOLA MENOPAUSA. POLÍTICA RADICAL
Quatre paraules que pretenen imitar la simultaneïtat expressiva de les arts visuals i plàstiques i
que volen convidar les artistes a parlar d’allò que no es parla, a mostrar allò que no es veu, a
canviar allò que sembla immutable...
La menopausa és una vivència específica de cada dona en concret i de totes les dones del
món. La interessada interpretació patriarcal li ha donat un caire quasi dramàtic: “és un final, una
pèrdua de funció, les dones deixen de ser fèrtils i objectes de desig, ja no són útils”. Moltes ho
han viscut i ho viuen amb desolació i, deprimides, ho amaguen com si fos vergonyós.
Tot això es mentida!! És una gran mentida!! I ja és hora de que em parlem entre nosaltres en
veu alta, descaradament!!!
La menopausa és la pèrdua definitiva d’una pèrdua periòdica. Perdre una pèrdua es un guany (
- x - = +) i s’agafa lleugeresa. I aquesta pèrdua miraculosa passa a la maduresa de les dones,
quan, precisament, ja saben el que saben i volen el que volen; passa quan les dones tenen el
sexe i el cervell experimentats i preparats per gaudir, fer, triar, incidir, compartir, resoldre... i per
canviar allò que no ens agrada.
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La menopausa pot ser una època esplèndida si es fa insubmissa a tot allò que se n'espera, si
es practica una política exigent i radical amb una mateixa i amb el món.
Donar la volta al significat tradicional de la paraula menopausa és tan important com viure la
vida d’una altra manera. I allò que canvia en les dones, per força fa canviar al món. O no és
això la revolució permanent i irreversible que s’atorga al feminisme?
Trenquem definitivament el tabú, centrifuguem el concepte MENOPAUSA des de la rebel·lia i
expandim-lo a tot arreu per tal que les dones ja no tinguem mai més por d'arribar-hi i tant de bo
que, quan hi arribem totes, el món ja hagi canviat moooolt!
DÍSCOLA MENOPAUSA, POLÍTICA RADICAL... Fixeu-vos en el to de cada paraula i en el
sentit de tot el conjunt!

Tota la informació de FEMART’13 al seu blog:

http://femartmostra.blogspot.com.es/
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

No és la menopausa, és el capitalisme, estupid!

Col·loqui amb Ainhoa Irueta Isusi i Júlia Ojuel Solsona,
activistes feministes que treballen com a metgesses de
família a la sanitat pública.
En el marc de la FemArt 2013 “Díscola menopausa. Política
radical“, el dijous 17 d’octubre, a les 19h…
A partir de la literatura científica, dels publireportatges a les
revistes del cor i de la publicitat, farem una anàlisi crítica de
com una situació de normalitat ha passat a ser malaltia, mercat
i paradigma de la feminitat.
Parlarem també de les nostres menopauses, de com són
llegides i de com són estereotipades.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Dia Internacional d'Acció per la Despatologització Trans

CULTURA TRANS
18,19 i 20 d'octubre del 2013
Barcelona

El proper 19 d'octubre es celebra en tot el món el Dia
Internacional d'Acció per la Despatologització Trans,
Trans en
el marc de la campanya Stop Trans Pathologization (STP).
(STP)
La ciutat de Barcelona acull els propers
ers 18, 19 i 20 d'octubre
del 2013 l'esdeveniment CULTURA TRANS que agrupa
diverses activitats per tal de visibilitzar la realitat del col·lectiu
transsexual, transgènere i travesti així com denunciar la
patologització de la transsexualitat. T'hi esperem!

ACTIVITATS:
Divendres 18 d'octubre del 2013 a les 18h30 a La Bonne- CDD Francesca Bonnemaison
CINEFÒRUM: Estrena del documental Sexing the transman
Dissabte 19 d'octubre del 2013 de 10h a 19h La Bonne- CDD Francesca Bonnemaison
JORNADA" Nous reptes en torn la despatologització trans"
Diumenge 20 d'octubre del 2013 a les 19h al local de Diables de Sant Andreu
petit FESTIVAL DE LA CANÇÓ trans
Pots trobar tota la informació www.culturatrans.org

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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L’ètica de la cura, Carol Gilligan

30. La ética del cuidado
La impulsora de l’ètica de la cura, Carol Gilligan, va ser la ponent
convidada de les VI Conferències Josep Egozcue. Gilligan
reivindica una transformació social que passa per escoltar la veu de
les dones i acabar amb l'estructura patriarcal vigent. El seu discurs
es complementa amb l’aportació de diversos experts que
aprofundeixen en el concepte de la cura i la seva importància dins
la societat.

cuaderno30.pdf(2.39 Mb)
http://www.fundaciongrifols.org/collage/images/potter/tempFiles/potterTmpFile_uuid_408466/cu
aderno30.pdf

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