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Assemblea Jornades Feministes 2016

Estimades,
com ja sabeu 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", que tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 de Juny del 2016,
a Barcelona.
Han de ser unes jornades que totxs, dones, lesbianes i trans,
sentim nostres. És per això que us convoquem el Dimecres
20 de gener a les 18:30h, a Ca la Dona (C/Ripoll, 25) per a compartir, debatre i reflexionar sobre
el procés de preparació de les jornades i moltes coses més...
Us esperem!!!

Al 2016... ens trobarem i farem història!!!

Ja tenim cartell de difusió de les Jornades Feministes 2016!!!

Amb molta il·lusió volem compartir amb totes
vosaltres el cartell de difusió de les Jornades
Feministes 2016, dissenyat per l’Emma Gascó.
A la secretaria de la Xarxa Feminista tindrem al gener
alguns exemplars impresos. Si ens voleu ajudar amb
la difusió, els podeu passar a recollir (fins a esgotar
existències!).
O si preferiu el podeu trobar al blog de les jornades i
fer vosaltres mateixes la impressió.

També l’Emma ha dissenyat uns calendaris 2016 de
sobretaula molt macos. Per limitacions de pressupost
hem fet una tirada petita, però encara tenim alguns
exemplars a secretaria. Si us interessa podeu passar a
recollir-lo a partir del 4 de gener!!!
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Vols participar a les Jornades Feministes 2016?

Vols Participar a les Jornades Feministes 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
espai polític de confiança i creativitat. Compartir propostes,
inquietuds, preguntes i somnis per aconseguir una vida lliure i sostenible en un món sense violències
patriarcals.

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

Taules de debat
Són espais per tractar un tema des de diferents perspectives o enfocaments. La taula haurà de tenir una
durada màxima de 75 minuts, i les persones que la 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 per més d’un grup i es poden donar dues 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 alguna temàtica dels diferents eixos plantejats des d’una perspectiva
dinamitzada, amb una durada màxima de 105’.

Intervencions artístiques
Espais artístics 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, on intercanviar idees,
experiències, investigacions i fer
er contactes. I on també confluiran els tenderols de la fira feminista.

3

Criteris 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, però el temps i l’espai són limitats, i és probable que sigui necessari prioritzar. Com a
criteri general prioritzarem:
Les propostes
stes 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 de preparar d’aquí
al 15 de gener és una 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!

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

4

