
ESCOLA FEMINISTA D’ESTIU 2012  
 

Estimades companyes,  
 
Ens hem reunit per endegar el projecte de l’EFE 2012 amb renovada il·lusió, tot 
recordant les trobades enriquidores dels anys anteriors i amb la voluntat d’aprendre el 
màxim, a partir del bagatge de coneixements que totes juntes hem anat recollint.  
 
De les altres edicions, volem mantenir els criteris de l’acció col·lectiva, tant als debats 
(sense ponents i amb el màxim de participació possible) com pel que fa a la mateixa 
organització (accés gratuït i muntatge low-cost), que creiem constitueixen un èxit, i 
que ens apropa a la manera de fer habituals dels feminismes de carrer: treballar amb 
la convicció que no ens calen grans pressupostos per fer grans projectes, el que ens cal 
és ajuntar moltes energies feministes”.  
 
Com que volem continuar amb aquesta manera de fer, col·lectiva, on la feina de totes 
té més pes que els currículums individuals, i com que volem continuar en moviment, i 
volem continuar alimentant amb un munt de raons els feminismes, ens adrecem a 
totes vosaltres per tal de fer-vos una CRIDA FEMINISTA a continuar teixint solidaritats 
que ens enxarxin productivament amb el compromís polític participatiu d’aquest 
projecte.  
 
Això vol dir reservar-vos el primer cap de setmana de juny del 2012 per participar 
l’Escola, que es farà a Ripoll 25, la nova seu de Ca la Dona, espai emblemàtic per haver 
estat l’edifici on es va allotjar la primera Universitat laica de Catalunya al s. XIV.  
 
Amb la voluntat de recollir els sentiments generals a l’hora de triar els temes de debat, 
volem preguntar-vos quins temes són els que us interessa debatre a l’EFE12, per tenir-
los en compte enguany o en properes edicions. Volem que la participació sigui 
quelcom més que anar a “veure que diuen aquelles”. Volem la vostra implicació per 
prendre la paraula i posar pensaments propis en veu alta. Volem compartir i posar en 
valor conceptes i experiències, individuals i col·lectives, que són generadores de 
coneixements feministes.  
 
És per això, que us proposem, des d’aquest mateix moment, la implicació 
personalitzada en una Xarxa de Suport i col·laboració amb a la Comissió Organitzadora, 
per tal de dur a terme una Escola Feminista d’Estiu 2012 engrescadora i compromesa 
amb una organització del treball el més horitzontal possible. Necessitem un grup de 
col·laboradores disposades a ajudar, especialment, en tasques logístiques i a la 
Comissió Organitzadora (que, per raons operatives, ha de tenir un nombre limitat 
d’integrants)  
 
Apunteu-vos, a la Xarxa de Suport de l’Escola Feminista d’Estiu 2012, enregistrant-vos 
en el full adjunt i reenviant-lo a xarxafem@xarxafeminista.org  
 

Moltes gràcies a totes!  


