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Recordeu, l'espai 
infantil estarà a 
cura d'una 
mainadera sempre 
que aviseu abans a 
la secretaria.

A partir de les 19h...
*Benvinguda amb Lola Majoral
*Monòleg amb Isabel Franc
*Poesia amb Loredana Cozzi, 
Glòria Bosch i Maria José Aldunate
*La màgia feminista de la Maga 
Glòria
*Cançons, amb Llum Ventura, 
acompanyada per Amada Santos
...i rifa!

I després de sopar... 
música i ballaruca

ClD cLd ClD cLd ClD cLd ClD cLd 
16 de juny... festa!
noinauguració + 25a 
ClD cLd ClD cLd ClD cLd ClD cLd 

RECORDEU: 

dimecres 13 de juny, a les 19:00h, 

ASSEMBLEA DE SÒCIES!

Estimades xarxeres, 

Des de fa temps teníem al cap la 
idea de convidar-vos a gaudir d’una 
tarda d’intercanvi, de compartir, de 
veure’ns… però estàvem esperant el 
moment d’estar més instal·lades a la 
nova seu de Ca la Dona. 

Ara que la casa ja comença a tenir 
caliu de “llar” esperem poder 
compartir una “tarda d’amigues” 
per omplir-la d’experiències, 
intercanvis, riures i abraçades… us 
explicarem una miqueta com està la 
Xarxa Feminista en aquests 
moments i farem un petit pica-pica.

QUAN: DIMECRES 20 DE JUNY
HORA: de 18 a 20h
ON: C/RIPOLL, 25 08002 BARCELONA

¡Esteu totes convidades, us hi 
esperem!!!

A les 20,30h, sopar de plat 
combinat (7€ sòcies, 9€ 
nosòcies):
Truita de patates i de 
carbassó, coca vegetal, cresta, 
pa amb tomàquet i amanida. 
Copa de vi, got d'aigua i copa 
de cava, pinxo de fruita i 
pastís. Apunta't per a sopar a 
activitats@caladona.org
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Recordeu, l'espai 
infantil estarà a 
cura d'una 
mainadera sempre 
que aviseu abans a 
la secretaria.

Per a informació actualitzada 
dels actes del Dia Internacional 
per l'alliberament LGTBIQ, mireu 
la web, o truqueu a la secretaria 
de Cld

CONVOCATÒRIA FEMART 2012 afinitats

...hi havia una afinitat d’allò més 
irreductible, una actitud que buscava la 
manera de vincular-nos, de fer xarxes i 
d’avançar conjuntament sense 
renúncies…
Les afinitats no són sentiments 
particulars sinó actituds que provenen 
de vivències i d’experiències.
Les afinitats creen un marc favorable a 
la relació positiva. En un marc 
d’afinitats hi pot haver dissens i fins i 
tot desacord, però no oposició, perquè 
l’afinitat no és una posició, sinó una 
recerca de confluència ampla, per tal 
de poder desenvolupar distincions no 
competitives.
L’afinitat et fa sortir de tu i pensar en 
allò de l’altra, en allò que et resulta afí 
(per estrambòtic que sigui).

Presentació de propostes:del 9 al 13 
de juliol a Ca la Dona (de dilluns a 
dijous de 10 a 14 i de 16 a 20 hores)

La Mostra d’Art de Dones FEM ART, és 
un espai d’interrelació d’artistes des 
d’on reivindicar el valor transformador 
del treball entre dones. I això, a més a 
més, ho hem fet sempre des de la 
perspectiva d’art compromès amb el 
canvi i la crítica social.

Bases: a la Mostra hi poden participar 
les dones que ho desitgin. Es poden 
presentar obres de qualsevol disciplina 
artística (arts visuals, escèniques, 
musicals), sempre que girin entorn el 
tema proposat. Tota la informació de 
les BASES a 
http://www.caladona.org/wp-
content/pujats/2012/05/BASES-femart-
def.pdf

Espai infantil i per a 
mares i cuidadores. El 

mes de juny... Ca'n 
Masdeu? 

Consulteu la data i info 
actualitzada a 

www.caladona.org, o 
truqueu a la secretaria 
per a més informació
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