
Al juliol, la feminista sap el que vol:

canviar el món, festa major i sol!

::

A Ca la Dona és Festa Major!A Ca la Dona és Festa Major!
del 27 de juny al 4 de juliol del 27 de juny al 4 de juliol 

Tot  i  que  al  full  d'activitats  de  juny  us  anunciàvem  la  posada  en  marxa  de  la  Xarxa 
d'Intercanvis  Feministes,  parlar  amb  una  dona  i  una  altra  ens  ha  orientat  cap  a  unes 
jornades més en la línia dels nostres recursos i desigs actuals... 
Així doncs, encetem la 2a edició de la Festa Major de Ca la Dona!

PROGRAMA DE FESTES:
· · Dissabte 27 de juny a les 18,15 h al bar Estudiantil (plaça Universitat · Barcelona)
Totes al bloc feminista a la mani del 28 de juny: JO TAMBÉ LESBIANEJO!
Des de Ca la Dona volen fer una convocatòria per visibilitzar-nos com a lesbianes feministes a la

mani (el “dia” és el 28 però enguany, la manifestació i la festa seran el dia 27! No us despisteu!).

Dugueu enganxines, pancartes, cartells... Si voleu la info dels actes de la Comissió Unitària 28 de 
juny, vegeu http://www.28juny.org/

·· ·· Dilluns 29 de juny a les 18 h al CIRD (c/ Camèlies, 36 i 38 · Barcelona)

visitarem l'EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA de l'Anna Turbau, CLAUS DE DONES i farem un debat sobre 
la violència immobiliària.

··· ··· Dimarts 30 de juny a les 19 h a Ca la Dona

Un cop acabada la 15A EDICIÓ DE LA MOSTRA D'ART DE DONES, volem fer un BERENAR amb 
les sòcies, les artistes participants a la Fem Art i totes les dones interessades.

Parlarem lúdicament  de la  Fem Art  i  de  com aquesta  pot  desenvolupar-se  en un futur.  També 
aprofitarem la trobada per fer pública quines han estat les artistes becades per la propera edició.

···· ···· Dimecres 1 de juliol a les 19 h a Ca la Dona

taller de danses carinyoses. FEM DANSA LLIURE AMB RITA GAVARRÓ.

Us recomanem dur roba còmoda i moltes ganes d'alliberar el cos i fluir amb la música!

····· ····· Sortida: Escenaris i dones protagonistes de la Setmana Tràgica (data i hora 
per confirmar, estigueu atentes!).

······ ······ Dissabte 4 de juliol a les 19 h a Ca la Dona la fem grossa!!!!
Porta sopar i beure per compartir que nosaltres posarem la música per ballar i el karaoke per cantar.

La vida és una tòmbola però a nosaltres ens agrada tenir la paella pel mànec, així que porta objectes 
estimats per rifar. I si no t'agrada, farem un mercat d'intercanvi. 

També gaudirem d' un espectacle poètic.

Vine a gaudir de l'estiu!
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Al juliol, la feminista sap el que vol:

canviar el món, festa major i sol!

:: :::: ::

Anem plegades a les Jornades Feministes a GranadaAnem plegades a les Jornades Feministes a Granada

del 5 a l 7 de desembredel 5 a l 7 de desembre

De nou unes jornades estatals feministes per trobar-nos... Moltes recordem 
amb alegria i enyorança el tren de dones que al desembre de 2000 vam anar a 
Còrdova. Les jornades són sempre un espai de relació i trobada amb d’altres 
dones però el viatge cap a les Jornades sovint és el millor...!

A Còrdova hi vam anar moltes dones de tot Catalunya a explicar i escoltar moltes coses i la 
Xarxa va parlar sobretot de la relació com a pràctica política, de la política de les dones, del 
valor dels vincles i de com treballar el conflicte. Vam celebrar la diversitat i pluralitat 
d’experiències de les dones, és a dir el que ara diríem el cor de la Xarxa.

L'Assemblea de Dones de Granada, que forma part de la Coordinadora Feminista Estatal, és 
la que organitza i convoca tal i com ho van fer les dones de Còrdova. Ara toca Granada, amb 
nous temes i nous reptes que hem anat treballant aquests anys.

Les Dones de Granada volen que sigui una trobada de relació i de temes nous, de noves 
sinèrgies i propostes dels feminismes activistes i radicals que hi ha a tot l’Estat.

Un espai per compartir debats i propostes entre dones de diferents ciutats, per conèixer en 
què estem treballant i actuant. Tenim poc temps per a prepara-ho tot, però reserveu-vos ja 
les dates i algun dineret pel viatge i l’allotjament. Aneu preparant les maletes, les neurones i 
els temes sobre els que us agradaria parlar. Ah! i convideu a totes les amigues que vulguin 
venir!

Podeu mirar el web de la Coordinadora per: www.feministas.org , per saber més coses de la 
nostra història a nivell de tot l’estat amb la que hem participat en moltes ocasions. Des de la 
Xarxa Feminista intentarem organitzar el transport, l’allotjament i totes les qüestions de 
continguts.

Ens podeu trucar i escriure mails amb idees i propostes.

Esperem els vostre missatges i la vostra participació a la reunió del dia 19 de 
setembre...!

Reserveu-vos el dissabte 19 de setembre a les 10,30 h a Ca la Dona, 
per assistir a l’assemblea de la Xarxa Feminista dedicada 
integrament a la preparació de les jornades de Granada!
* Si vols rebre tota la informació sobre com es van concretant les jornades (i també les qüestions de 
transport, allotjament, etc.) envia'ns un correu a xarxafeminista@xarxafeminista.org.

Pàgina 2 de 2
c/ Casp, 38, principal | 08010 Barcelona | telf. 934 127 161 | fax 934 123 996
Telèfon dels grups 934 127 701 | www.caladona.org | caladona@caladona.org


	······ Dissabte 4 de juliol a les 19 h a Ca la Dona la fem grossa!!!!

