
ACTES ORGANITZATS PER CA LA DONA

14d:: 11h:: Assemblea + 14h:: vermut del solstici

El dissabte 14 de desembre reserveu a l’agenda el matí per a trobar-nos entorn el projecte de Ca la
Dona.

La comissió de dones que prepara l’assemblea ens farà arribar aviat la informació detallada de la
trobada, però per ara podem avançar que farem assemblea a les 11h i, a les 14h, vermut del Solsti-
ci.

23n:: Assemblea i dinar:: sobre la casa de Cld

Benvolgudes,

Aviat us podrem donar més informació però, per ara, us avancem una reserva a l’agenda: el dia 23
de novembre, a les 11h, assemblea de sòcies de Ca la Dona.

Hem  de  parlar  de  la  nostra  casa,  Ripoll  25,  i  de  les  possibles  propostes  de  futur  per  a
l’increment/decrement de l’espai.

Us proposem, després, anar a dinar a la paella popular que es fa al Casc Antic, amb motiu de la
commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per la No Violència contra les dones i nenes.

El novembre… també Chavelas!

El Chavelas s’allarga durant el novembre… t’hi vols afegir?

****************

T’agrada cantar? Vols fer-ho en un espai feminista?

Amb el taller que us presentem, amb Mara del Alar com a facilitadora, cantar serà el mitjà per a co-
nèixer les nostres veus i evolucionar amb elles. Perquè totes tenim una Chavela dins nostre.Canta-
rem a partir de temes de Chavela Vargas, per a experimentar amb la nostra veu trobant les seves
subtileses, la seva vulnerabilitat i la seva força; augmentarem la consciència de la nostra respiració i
del nostre cos i des-cobrirem les nostres ressonàncies.

.:Dates:. Divendres 8, 15, 22 i 29 de novembr e

.:Horari:. 19:00 a 20:30 h.

.:Material a dur:. roba còmoda, llibreta, llapis i mirallet.

.:Aportació i inscripcions:. 25,5e. Si encara no ets sòcia de Cld, 31,5e. Inscripcions en aquest vincle!

.:Sobre Mara del Alar:. Música, vocal, cantautora, terapeuta del so, compositora, actriu i clown. “la
meva experiència, per més de 25anys, en l’ensenyança de la veu, m’ha encaminat cap a la recerca
d’una pedagogia on es fusiona la Música, l’Escena i el Camp Energètic Humà”.

31o:: Nit de bruixes per la Castanyada – Inscriu-te!

bruixes3Benvolgudes…s’acosta el 31 d’octubre, nit d’encanteris…l’any passat ens vam trobar amb
la màgia de Chavela Vargas, aquest any, estem en converses amb bruixes feministes d’arreu per a
celebrar una castanyada col·lectiva feminista.

T’apuntes?  (ens  ajudes  a  no  fer  curt…ni  fer  llarg):https://docs.google.com/forms/d/1kRweo-
ogT3NmQMpovpeDkZmQloQiHyW9PtkFiNvI3Mac/viewform

31/10/2013: 21h a Ca la Dona, c/ripoll 25 -  castanyes, panellets, moniatos, vinets, torrades…i algu-
nes sorpreses

Pots convidar totes les bruixes que coneguis…Per cert, saps fer encanteris i sortilegis?

12n:: Itziar González Virós al Cicle Vincles Feministes

cicle “Vincles feministes” .::. Trobada amb… Itziar González Virós

revoltesContinuem el cicle de  trobades amb dones significades amb les què, per una o altra raó, o
per totes dues alhora, ens ve de gust compartir un temps i un espai. Un temps per a posar en rela-



ció polítiques feministes, des de diferents perspectives, des de diferents espais, que ens permeten
continuar germinant noves i velles llavors.

I el 12 de novembre, a les 19:00h, a Ca la Dona, compartirem un temps amb Itziar González Virós.
Urbanista experimentada en participació ciutadana, alimentada políticament pel feminisme, el paci-
fisme i l’ecologisme, va acompanyar una de les etapes de la rehabilitació de Ripoll 25, la nostra
casa, mentre fou regidora de Ciutat Vella.

El seu pas per la regidoria va deixar una marca profunda en la política local i en ella mateixa. Aquí
en podeu llegir una notícia, en trobareu moltes més per la xarxa.

Actualment és una de les promotores del Parlament Ciutadà i membre de la Crida a la Desobedièn-
cia Civil contra la Dictadura Financera,

Amb l’experiència de la Itziar, podrem parlar de noves formes d’acció política, des de baix, des del
compromís i la generositat; de maneres d’aprofundir en la participació que ens permetin caminar
cap a una democràcia més directa i menys captiva d’interessos privats, financers i dels grans lobbi-
es.

Us recomanem el vídeo de Sicom on la Itziar desenvolupa el projecte del Parlament Ciutadà.  Es
tracta de construir “un espai de confluència, un escenari de cooperació, una forma d’expressió i
pressió i un instrument d’acció política de la ciutadania”.

9n:: Jornada Càncer de mama i corporalitats dissidents

131109_CanceriCossosContinuem amb el treball entorn cossos i salut amb aquesta jornada sobre
les corporalitats i el càncer de mama.

15 h. Projecció de Pink Ribbon Inc

16:45 Taller de cossos amb Oncogrrls

18:30 Taula de debat

Projecció del curt (Parèntesi)

Júlia Ojuel. Lectura crítica: rellegint els números sobre el càncer de mama

Ana Porroche. Un altre gènere de violència: l’eslògan ’suma’t al rosa’

Ainhoa Irueta. Vivència de la disciplina corporal imposada a través del càncer de mama

Marisa Paituví, Carol Vallverdú i Caro Novella. Resistència des del llenguatge del cos i presentació
del projecte Oncogrrrls.

Ca la Dona: www.caladona.org. C / Ripoll 25. 934127161

Marimachos cancerosas:  marimachoscancerosas@gmail.com /  marimachoscancerosas.blogspot.-
com.es/

Oncogrrrls: marisapaituvi@hotmail.com / oncogrrrls.wordpress.com/

Ca la Dona és un espai feminista no mixt. Jornades obertes a dones, lesbianes i trans.

Accessos adaptats i possibilitat d’obrir un espai infantil i de traducció a LSE si ho demanes

31o:: Cloenda de la Mostra de Fem Art 2013. 19h Acte mixt

poster2xwebJa arribem al final d’aquesta 19a edició del FEM ART.Una mostra d’art de dones que
treballant sota el lema Díscola Menopausa – Política Radical ens conviden a experimentar noves vi-
sions, emocions i sensacions, des d’una perspectiva artística i una lectura feminista.

Aprofiteu aquests últims dies per visitar la exposició (en horari de tarda: 16 a 20 hores)… i us espe-
rem a la festa de cloenda del dijous!

Dijous 31 d’octubre / 19h * acte mitxe

Ca la Dona – Carrer Ripoll, 25 / 08002 Barcelonatel. 934127161 /

FemArt’13

Coordinadora: Laia Pinsach

I a la comissió: Dolo Pulido, Teresa Sanz, Julia Llull, Karol Bergeret i Betlem Cañizar.

http://femartmostra.blogspot.com.es



24/10::Presentació del llibre “Dimensió XX. Genealogies femenines. Art recerca i docència”

coberta_Dimensions XXEl proper dijous 24 d’octubre a les 19 hores es farà la presentació del llibre
Dimensió XX. Genealogies femenines. Art recerca i docència.

Aquest llibre és un recull d’experiències artístiques, culturals i docents originades a la Facultat de
Belles Arts de la UB. Aposta de reflexió, de denúncia i de manifestació col·lectiva sobre la necessitat
d’estendre les aportacions conceptuals de dones treballadores, intel·lectuals, lluitadores i artistes al
creixement social en l’àmbit de l’art des d’una perspectiva de les dones.

Comptarem amb la presència d’Eulàlia Grau, directora del departament d’Escultura de Belles Arts i
coordinadora del llibre,  Sandra March, artista i ex-alumna, i  Merche Hernández del  WeArt Festival

* acte mitx

16/10 – Docufórum Llavors de Llibertat. Projecció, debat i berenar sense transgènics

1610caladona19hEsteu totes convidades a debatre plegades al voltant d’alternatives i resistències a
la crisi alimentària actual. Dimecres 16 d’octubre – 19h a Ca la Dona – Dia internacional de l’alimen-
tació.

“Els 10.000 anys d’experiència humana en alimentar-nos és una experiència de les dones. Si no
canviem la nostra manera de pensar en les nostres accions quotidianes, sostenim el sistema” . Van-
dana Shiva

Per acabar la quinzena per la llibertat de les llavors i aliments, a Ca la Dona projectarem el docu-
mental Llavors de Llibertat (30 minuts, en castellà).

La projecció ens servirà per tenir una visió del que està passant amb el sistema alimentari actual i
donar pas al debat. Hi ha alternatives al sistema alimentari actual? Quines resistències podem po-
sar en pràctica? Ja n’estem practicant? Què passa amb els transgènics? Podem reconèixer a l’hora
de fer la compra aquells productes que no hem de consumir i els que sí? I tot el que surti…

Les dones del projecte de l’hort de Ca la Dona, oferiran un berenar de veritat, sense transgènics, i
amb la Mistela de les pageses d’El Rave Negre.

Simbòlicament rebutjarem el premi mundial a l’alimentació que The World Food Prize Foundation ha
concedit a Monsanto, gegant de l’agroindustria. pesticides, transgènics, biotecnologia, acaparació
de terres, patents de llavors, destrucció de la biodiversitat, etc.

Llavors de Llibertat és un documental que en poc més de 30 minuts posa de relleu com el control de
la llavor s’utilitza per monopolitzar el sistema alimentari mundial. Mostra com el sistema agrícola in-
dustrial, i les llavors genèticament modificades (GM) en particular, ha impactat en l’enorme biodiver-
sitat agrícola desenvolupada per agricultores i agricultors de tot el món, des del començament de
l’agricultura. El control de les llavors és la clau per fer-se amb el control del sistema alimentari mun-
dial i assegurar-se grans guanys econòmics.

Documentals així mostren com són d’importants els projectes de recuperació de llavors tradicionals
a tot el món. Nosaltres, des de ciutat, també tenim responsabilitat, com a consumidores però també
com a aficionades a fer creixer un hort urbà (i possibles compradores de llavors), en la defensa de
les llavors tradicionals, donant suport als projectes propers que recuperen llavors de producció eco-
lògica i de varietats locals com és el cas de Les Refrades o El rave negre o Esporus,rebutjant les
polítiques que pretenen prohibir la venda i reproducció de llavors autóctones i tradicionals i/o perme-
tre patents sobre llavors, aprenent a conservar les llavors, anar a mercats d’intercanvi de llavors….

La pel · lícula compta amb referents mundials i activistes Dr Vandana Shiva de Navdanya, Henk
Hobbelink de GRAIN, Zac Goldsmith MP (UK partit conservador), pagès canadenc Percy Schmei-
ser, Kumi Naidoo de Greenpeace International, Gathuru Mburu d’Àfrica Xarxa de Biodiversitat, Liz
Hosken de la Fundació Gaia i Caroline Lucas MP (UK Partit Verd).

Documental coproduït per la Fundació Gaia i la Xarxa de Biodiversitat d’Àfrica, en col·laboració amb
MELCA Etiòpia (Movement for Ecological Learning and Community Action), Internacional Navdanya
(India)  i  GRAIN  (Barcelona,Es).  http://www.seedsoffreedom.info/watch-the-film/watch-the-film-spa-
nish/ El documental està disponible online, en 5 idiomes: Disponible en 5 idiomes.

Més  info  documental:  http://femhortcaladona.wordpress.com/2013/08/11/docu-semillas-de-libertad-
seeds-of-freedom/



16/10 Dia Mundial alimentació se celebra des de l’any 1979  a més de 150 països. El tema central d’
aquest any és “Sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición”. Veure
info a la web de la FAO, Nacions Unides.horteres i herbes de ca la dona - vine a la mani amb nosal-
tres i dimecres al docufòrum!#CRISI ALIMENTÀRIA MUNDIAL #ALTERNATIVES #RESISTÈNCIES-
vandanashiva_1610caladona

17o :: No és la menopausa, és el capitalisme, stupid!

feminilCol·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.

Consumid, consumid, malditas!

9oct :: Trobada amb Ada Colau

cicle “Vincles feministes” .::. Trobada amb… Ada Colau

Ada_Colau_2013Continuem el cicle de  trobades amb dones significades amb les què, per una o al-
tra raó, o per totes dues alhora, ens ve de gust compartir un temps i un espai. Un temps per a posar
en relació polítiques feministes, des de diferents perspectives, des de diferents espais, que ens per-
meten continuar germinant noves i velles llavors.

9 d’octubre,  a les 18:30h, a Ca la Dona, compartirem un temps amb Ada Colau Ballano

Activista social, ha estat reconeguda a través de la seva feina a la PAH. La PAH, i l’AdA, han sor-
près arreu amb la seva experiència en la construcció de xarxes i la pressió política, en la creació
d’estratègies per a subvertir la realitat des de la política concreta, des d’allò personal, que és polític.

si voleu més informació .:. viquipèdia .:. web de l’Observatori DESC .:. web de la PAH

2-16/10::Quinzena d’acció global per la llibertat de les llavors i els aliments

Les Horteres us convidem a afegir-nos a la quinzena d’Acció Global per la llibertat de llavors i ali -
ments.

2/10/2013: declaració de Vandana Shiva per la llibertat de les llavors, animant a actuar en la quinze-
na d’acció global.

5/10/2013: acte simbòlic plantació llavors – 13:30h. Al final de la 2a.sessió Taller Fusteria de les
Horteres de Ca la Dona

12/10/2013: marxa aturem monsanto – concentració a Pl.Sant Jaume, 12h  a 13h* *(l’horari pot vari-
ar)

Mobilitzacions a més de 400 ciutats de tot el planeta per la llibertat de les llavors i dels aliments. Pel
dret a saber què mengem. Pel dret a decidir què volem menjar i què volem plantar. Contra el control
dels aliments. Per un país lliure de transgèncis. Per salut, per dignitat, per llibertat #stopmonsanto
#MAM #12O

16/10/2013: cinefòrum “seeds of freedom” – 19h Documental i debat. Hi haurà berenar sense trans-
gènics. Dia mundial de l’alimentació

segueix la quinzena d’acció amb les Horteres de Ca la Donapel blog http://femhortcaladona.word-
press.com/

pel facebook: https://www.facebook.com/pages/Horteres/532879110116182

pel twitter: https://twitter.com/lescibuletes

INAUGUREM la Mostra! – 3/10 a les 19h



La 19ª edició de la mostra d’art de dones FEMART tindrà lloc del 3 al 31 d’octubre del 2013 a la sala
d’exposicions de Ca la Dona.

Aquest any és especialment interessant veure com les artistes seleccionades han treballat en pro-
jectes específics inspirats en el tema de la mostra d’enguany, DÍSCOLA MENOPAUSA – POLÍTICA
RADICAL.

Us volem convidar a conèixer les obres de l’Àngels Viladomiu, la Mireia Bastet, la Cynthia Fusillo,
l’Elisa García Coll, l’Encarna Martínez amb la Núria París, la Karol Bergeret, la Marcela Jardón, la
María José Carneros, i la Virma Sheperd amb la Sandra Mediero.

El dia de la inauguració, el 3 d’octubre a les 19h, es farà pública la guanyadora d’aquesta edició,
que tindrà com a premi una exposició pròpia a l’espai de Ca la Dona durant el 2014

Tota la info a http://femartmostra.blogspot.com.es/

orna el taller de ball en línia per a sòcies de Cld! el 1er dissabte de cada mes

1309_ballenliniaUn grup de sòcies ens hem decidit a organitzar aquest taller que volem que sigui (i
així ha estat el curs passat) un espai de trobada per a sòcies de Cld i… per a fer exercici.

Coneix les passes bàsiques d’aquest ball en el què treballaràs el teu cos, exercitaràs la memòria i,
al mateix temps, gaudiràs dels efectes terapèutics del ball i la música.

Quan: d’octubre a juny, el primer dissabte de cada mes, de 19 a 20.30h. Comencem el 6 d’octubre!
Pots venir directament aquell dia.

Aportació (per sessió): 5e.

Professora: Assun Martínez

Ens veiem el dissabte!

Reeditem el Chavelas! .:. Taller de veu amb Mara del Alar

Davant de l’èxit del Chavelas… Teniu una altra oportunitat de gaudir amb la vostra veu i Mara del
Alar.

T’agrada cantar? Vols fer-ho en un espai feminista?

Amb el taller que us presentem, amb Mara del Alar com a facilitadora, cantar serà el mitjà per a co-
nèixer les nostres veus i evolucionar amb elles. Perquè totes tenim una Chavela dins nostre.Canta-
rem a partir de temes de Chavela Vargas, per a experimentar amb la nostra veu trobant les seves
subtileses, la seva vulnerabilitat i la seva força; augmentarem la consciència de la nostra respiració i
del nostre cos i des-cobrirem les nostres ressonàncies.

.:Dates:. Divendres 4, 11, 18 i 25 d’octubre

.:Horari:. 19:00 a 20:30 h.

.:Material a dur:. roba còmoda, llibreta, llapis i mirallet.

.:Aportació i inscripcions:. 25,5e. Si encara no ets sòcia de Cld, 31,5e. Inscripcions en aquest vincle!

Taller fusteria reciclant palets: matins 28/09 i 05/10 a Ca la Dona

una manera de practicar les 3R…Reduïm, reutilitzem, reciclem

LesDeL’Hort us  animem a fer de fusteres. Necessitem jardineres pel passatge de Ca la Dona i es-
tem arreplegant palets i eines. Si no en saps, t’ensenyem… i, si ja en saps, comparteixes els teus
trucs? Entre totes farem les jardineres de l’hort-jardí.model 1: jardinera rectangular

Dates: 2 dissabtes  28 setembre i 5 octubre. A les 10h.

28/09: de 10h – fins 16:30h. Farem pausa per dinar a les 14h, desprès recollir i anar cap a la dele-
gació govern a Barcelona, on a les 18h hi ha convocatòria de la Campanya pel dret a l’avortament:
Mani #28S 2013 / sosdretalpropicos.blogpost.com.es

5/10: de 10h a 14h aprox. (el primer dissabte podem ajustar temps)

Si t’interessa, apunta’t aquí abans 25 setembre, ens estem organitzant per les eines i materials. Pla-
ces limitades. I t’enviarem tota la informació del Taller.

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


Si tens eines i les pots dur al taller, posa’t en contacte amb hortcaladona@gmail.com N’estem mol-
tes, d’apuntades, i caldran més eines!

Fotos: fent la 1a jardinera feta reciclant palets, les tardes de regar plantes de ca la dona (agost i pri-
mers dilluns de setembre). Aquesta experiència (la majoria de nosaltres no teníem gaire idea) ens
ha servirt per decidir-nos a proposar aquest taller de fusteria! Si som una bona colla podrem fer to-
tes les jardineres que necessitem pel passatge de Ca la Dona…aprendrem juntes a reciclar palets,
reutilitzar materials, fer anar eines…Les 2 últimes són els models de jardinera que volem fer.

Fem camí cap  a una major autosuficiència!

Horteres i herbes

http://femhortcaladona.wordpress.com/ – @lescibuletes

Projecció del documental 4F, 19 de setembre a les 19 hores

4Fcaladona

Femart proposa…

Projecció del documental “4F, ni oblit ni perdó”

Amb la presència de Mariana Huidobro, mare de Rodrigo Lanza, una de les víctimes del muntatge
policial del #4F.

Serà el dijous 19 de setembre a les 19 hores a Ca la Dona.

“Una festa sorollosa, la guàrdia urbana que intervé, un urbano que cau per un cop al cap i acaba en
coma. A partir d’aquí, detencions sense fonament, maltractaments, tortures, condemnes injustifica-
des, tot amb la complicitat dels estaments polítics. Un muntatge contra persones innocents que o bé
passaven per allà o portaven una estètica “sospitosa” per a les autoritats. 7 anys després, aquest
documental co-finançat per multitud de persones i diversos col·lectius, analitza i aclareix molts dels
clarobscurs del cas”

A http://documental4f.cc/ trobareu informació sobre el documental i el bloc de Patrícia Heras, poeta
acusada i condemnada per aquest cas que va acabar suicidant-se el 2011.

8s::Feminisme i maçoneria amb Teresa Alabèrnia

cicle “Vincles feministes”

Trobada amb…

Us presentem, com a obertura del curs, un nou cicle de trobades amb dones significades amb les
què, per una o altra raó, o per totes dues alhora, ens ve de gust compartir un temps i un espai. Un
temps per a posar en relació polítiques feministes, des de diferents perspectives, des de diferents
espais, que ens permeten continuar germinant noves i velles llavors.

El 18 de setembre, a les 18:30h, a Ca la Dona, compartirem un temps amb…

Teresa-Alabèrnia-150x150

TERESA ALABÈRNIA I DOMÈNECH,

Amiga, feminista i maçona. Gran Mestra de la Gran Lògia Femenina d’Espanya

si voleu més informació, consulteu: entrevista a Teresa Alabèrnia i Domènech .:. tràiler democràcia i
llibertat .:. web de la Gran Lògia Femenina d’Espanya .:. plana facebook de la GLFE

14s :: El Rave Negre

LesDeL’Hort us convidem a acompanyar-nos a conèixer El Rave Negre, el projecte agroecològic de
dues pageses, la Joana i la Núria.

Serà el dia de la collita de la carbassa! Fora de Barcelona, tot el matí del 14 de setembre (data con-
firmada ja), fins les 13h.

Treballarem collint la carbassa i emmagatzemant-la per a què duri tot l’hivern.

Si vols venir, envia un correu-e a hortcaladona@gmail.com.

1s.:.CadenaHumana.:. algunes sòcies proposen…

mailto:hortcaladona@gmail.com


Estimades,

un grup de dones de Ca la Dona ens fa il·lusió fer una inscripció conjunta per participar a la cadena
humana per l’autodeterminació i cap a la independència de Catalunya i dels Països Catalans.

Ens agradaria poder assegurar un grup d’unes 50 dones per formar part de la cadena a Barcelona o
rodalies, però ens han dit que Barcelona ja està plena i que potser faria falta anar a altres llocs del
territori per completar la cadena i que fins i tot potser ens posarien un autocar si en som prou.

Nosaltres participarem a la cadena per l’autoderminació dels pobles i cap a una Catalunya indepen-
dent,  justa  i  solidària,  antipatriarcal,  feminista,  sostenible,  respectuosa  amb  la  terra  i  sense
exèrcits!!!!

En aquest sentit, en el moment de fer la nostra inscripció col·lectiva farem arribar a l’organització la
nostra exigència de visibilitzar la participació de les dones utilitzant un llenguatge que no sigui exclo-
ent en tots els seus escrits i activitats així com la necessitat d’explicitar quina Catalunya volem.

Si esteu interessades, ompliu aquest formulari. Si és possible, fes-ho ABANS DEL DIA 25 DE JULI-
OL per saber si hi ha interès en fer aquesta inscripció col·lectiva i facilitar l’organització del transport.
Si no pots… fes-ho després!

…i no oblidem la mani de l’11s!!

Abraçades

per a més informació http://via.assemblea.cat/via-catalana.html

Artistes Seleccionades FEMART’13

Un cop finalitzada la valoració de de les propostes presentades a la convocatòria FEMART 2013, el
jurat ha decidit seleccionar un total de 9 propostes de 11 artistes.

Aquest ha tingut en compte la adequació de les obres a la temàtica proposada, el concepte, la for-
malització i qualitat artística de les mateixes.

Artistes seleccionades:

Àngels Viladomiu, Mireia Bastet, Cynthia Fusillo, Elisa García Coll, Encarna Martínez/Núria París*,
Karol Bergeret, Marcela Jardón, María José Carneros i Virma Sheperd/Sandra Mediero.

* Propostes supeditades als requeriments tècnics de la mostra i observacions finals del jurat.

Jurat:  Dolores Pulido -activista cultural feminista-,  Teresa Sanz -activista cultural feminista-,  Laia
Llach -il·lustradora, coordinadora cultural-, Montse Vives -artista-, Nora Ancarola -artista-.

Moltes felicitats a totes les seleccionades!

Us informem que la mostra d’enguany tindrà lloc del 3 al 31 d’octubre del 2013 a la sala d’exposici-
ons de Ca la Dona.

Font: Blog FEMART http://femartmostra.blogspot.com.es/

Els dimarts:: Conversem amb dones del Procés Constituent

Continuem amb les trobades dels dimarts, com a espai on anar plantejant debats que parteixin del
desig de posar en comú aquells temes que, per raons diverses, tenim damunt la taula.

Dimarts 2 de juliol, a les 19h .::. Conversem amb dones del Procés Constituent

Ens visitaran Neus Forcano, Esther Vivas i Sandra Ezquerra per a explicar-nos què és, com és i el
perquè del Procés, així com quin és el paper del feminisme.

Us hi esperem!

4jul :: The artist is present. Premi millor documental al festival de cinema de Berlin 2012

Documental “The artist is present”El proper dijous 4 de juliol us proposem tenir un espai de diàleg
entorn aldocumental “The artist is present”premi del públic al millor documental en el festival de ci-
nema de Berlín 2012.A través de la gran retrospectiva que el MoMa de Nova York va fer a l’any
2010 sobre l’artista Marina Abramovic, el documental fa un recorregut de les quatre dècades de per-
formances i accions de l’artista.Us esperem el proper dijous a Ca la Dona

Des de la FemArt 2013 us proposem un espai de diàleg entorn al documental The artist is present
(premi del públic al millor documental en el festival de cinema de Berlín 2012).

http://via.assemblea.cat/via-catalana.html


A través de la gran retrospectiva que el MoMa de Nova York va fer a l’any 2010 sobre l’artista Mari-
na Abramovic, el documental fa un recorregut de les quatre dècades de performances i accions de
l’artista.

Marina Abramovic, nascuda l’any 1946 a Belgrad (Iugoslàvia), és una figura fonamental de l’art de la
performance de les darreres quatre dècades. Treballa a través de la performance els límits del seu
cos, la relació entre l’artista i l’audiència i les possibilitats de la ment.

Dijous 4 de juliol, a les 19h. Us esperem!

Les hormones ens van a 100 :: Oberta la convocatòria de la FEMART2013

Recordeu que continua oberta convocatòria FEM ART 2013!

*Aquesta Mostra les hormones ens van a 100.

Si, què passa. (i tu, com les tens?)

Discola menopausa, política radical!

Presentació de propostes: Del 8 al 11 de juliol a Ca la Dona

(de dilluns a dijous de 10 a 14 i de 16 a 20 hores)

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.

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 revo-
lució permanent i irreversible que s’atorga al feminisme?

Trenquem definitivament el tabú, centrifuguem el concepte MENOPAUSA des de la rebel·lia i expan-
dim-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!

BASES

FEM ART 2013: DÍSCOLA MENOPAUSA. POLÍTICA RADICAL

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.

Documents que cal presentar (en paper i per correu-e):

1.- Descripció del projecte presentat/ imatge de l’obra (300dpi, màxim 20×20)/ video (segons la mo-
dalitat artística).

2.- Text descriptiu sobre la proposta presentada.

3.- Text breu sobre la temàtica de la Mostra en relació a l’obra presentada.

4.- Currículum (imprescindible, si el CV és llarg, presentar un resum de màxim 20 línies).



5.- Fitxa tècnica de l’obra/projecte/proposta (dades bàsiques).

Presentació de propostes:

Del 8 a l’11 de juliol a Ca la Dona (de dilluns a dijous de 10 a 14 i de 16 a 20 hores).

Contacte: mostrafemart@gmail.com

L’equip de selecció de les propostes estarà format per feministes vinculades al món de les arts.

Ca la Dona no assumeix el cost de la producció, que va a càrrec de l’artista.

Enguany, de les artistes participants, en seleccionarem una i li oferirem la possibilitat de tenir una
exposició pròpia al nou espai de Ca la Dona, durant el 2014.

FemArt’12+13

La Mostra d’Art de Dones de Ca la Dona

http://femartmostra.blogspot.com.es

Coordinadores: Karol Bergeret i Laia Pinsach

I a la comissió: Teresa Sanz, Dolo Pulido i Júlia Lull

Chavelas:: Taller de veu amb Mara Alar :: Inscripcions!

T’agrada cantar? Vols fer-ho en un espai feminista?

Amb el taller que us presentem, amb Mara del Alar com a facilitadora, cantar serà el mitjà per a co-
nèixer les nostres veus i evolucionar amb elles. Perquè totes tenim una Chavela dins nostre.Canta-
rem a partir de temes de Chavela Vargas, per a experimentar amb la nostra veu trobant les seves
subtileses, la seva vulnerabilitat i la seva força; augmentarem la consciència de la nostra respiració i
del nostre cos i des-cobrirem les nostres ressonàncies.

.:Dates:. Dijous 11, 18 i 25 de Juliol i una quarta sessió amb data a pactar.

.:Horari:. 19:30 a 20:30 h.

.:Material a dur:. roba còmoda, llibreta, llapis i mirallet.

.:Aportació i inscripcions:. 17e. Si encara no ets sòcia de Cld, 21e. Inscripcions en aquest vincle!

arcela Lagarde a BCN .::. i el 26 a Ca la Dona, amb la Casa Iberoamericana de la Mujer

Estimades, una gran ocasió, gràcies a les amigues de la Casa Iberoamericana de la Mujer. Vegeu la
informació aquí sota, i també a l’esdeveniment del facebook.

Anem de Festa Major! ::: El Barri en Lila

Benvolgudes, els barri on ara vivim fan la festa major, i ens conviden a totes a participar-hi!  Troba-
reu el programa en aquest vincle.

Us proposem especialment dues activitats:

*el divendres 21, amb el pregó d’Ada Colau i, després, un sopar. Ens agradaria anar-hi moltes de
Ca la Dona. Us hi animeu? Ah! i necessitem mans per a donar un cop de mà amb el sopar.

*el dissabte 22 per la tarda l’espai infantil de Ca la Dona participem amb un berenar. Mares, tietes,
amigues, exes, àvies, cosines, veïnes, i també nenes i nens! Us animeu a preparar un berenar sen-
zill, fer barri i passar una tarda plegades? Aquí també necessitem mans!

Si vols col·laborar, envia un correu-e a activitats@caladona.org. I si vols avisar que vens, o qualse-
vol altra informació, també.

19j:: Una tarda amb Isabel Franc :: de viatge pel Senegal

El passat desembre vaig viatjar a Senegal acompanyant un amic que tornava al seu país després
de 5 anys de viure com a il·legal. L’experiència va ser tan enriquidora, que a partir d’ella va sorgir un
projecte de solidaritat que portem a terme a través de Latitud Zero, http://onglatitudzero.blogspot.-
com.es/ la nostra petita ONG per a petits projectes solidaris. Volem compartir aquesta aventura amb
les companyes de Ca la Dona, per això hem organitzat una trobada en la que us presentarem els ví-
deos realitzats allà i que projectem a les escoles d’aquí per tal de conscienciar l’alumnat. Si us ve de
gust ser-hi amb nosaltres, ens trobarem el proper dijous 19 de juny a les 19 h.Tota aquesta història



cobrarà forma en una novel·la gràfica que la Susanna Martín i jo, Isabel Franc, tenim en procés de
creació.  La seva publicació està prevista per l’inici de 2014.

sansambaAmigues,

El passat desembre vaig viatjar a Senegal acompanyant un amic que tornava al seu país després
de 5 anys de viure com a il·legal. L’experiència va ser tan enriquidora, que a partir d’ella va sorgir un
projecte de solidaritat que portem a terme a través de Latitud Zero, la nostra petita ONG per a petits
projectes solidaris.

M’agradaria compartir aquesta aventura amb les companyes de Ca la Dona, per això hem organit-
zat una trobada en la que us presentarem els vídeos realitzats allà i que projectem a les escoles
d’aquí per tal de conscienciar l’alumnat.

Si us ve de gust ser-hi amb nosaltres, ens trobarem el proper dimecres 19 de juny a les 19 h.

Tota aquesta història cobrarà forma en una novel·la gràfica que la Susanna Martín i jo, Isabel Franc,
tenim en procés de creació.  La seva publicació està prevista per l’inici de 2014.

11J 19h:: transexualitats i transfeminismes :: compartim experiències

Us convidem a conèixer i participar en el debat sobre transexualitats i transfeminismes que s’ha si-
tuat en el centre de les inquietuds i reivindicacions de molts grups feministes.

Questionar la construcció del ser dona, del ser home i de les identitats, la necessitat de repensar la
binaritat a la que estem sotmeses, etc. ens obliga a replantejar-nos temes tan importants com quin
és el subjecte del feminisme o com ens situem en els espais de dones davant d’aquestes noves
aportacions dels discursos feministes.

Les companyes de l’espai LaRevol compartiran amb nosaltres la seva experiència d’aquest debat.

Us esperem dimarts 11 de juny a les 19h

**********************

Estimades sòcies i amigues de Ca la Dona,

Iniciem un nou espai en el què compartir aquells debats que van sorgint ara si i després també a les
assemblees, les comis de cld i a trobades diverses.Pretenem que aquest espai serveixi per a què
les sòcies i amigues de Cld ens trobem més sovint i, també, per a obrir i alimentar els debats de la
comi. En definitiva, per a alimentar-nos políticament i alimentar el projecte comú que és Cld.Tot se-
guit, anunciem els temes que proposem treballar. Uns dies abans de les trobades ja farem arribar
documentació i  més informació de cada debat.Calendari  del  que queda de semestre.ATENCIÓ,
CANVIs DE DATes:19 de març. Dinamitzen: Carolina, Maria. Xarxes i participacions. Reprenem l’as-
semblea del 14 de desembre.30 d’abril. Montse OV i Dolo. Dones, lesbianes i trans.?. Dinamitzado-
res per definir (t’hi ofereixes?). La relació política amb els homes(o amb les identitats que es reco-
neixen  com  a  masculines  encarnades  en  un  cos  sexuat  masculí)  (amb  les  identitats  que
quèeeee?!?)Maig: sistematitzar per escrit els debats… editar revista?5 de juny. Assemblea de sòci-
es. Retorn dels debats + balanç econòmic i de l’activitat  i propostes per al curs.Recordeu: podeu
seguir el dia a dia de les reunions i activitats al calendari que teniu a la portada, secció dreta

Si recordeu, les trobades dels dimarts són un nou espai en el què compartir aquells debats que van
sorgint ara si i després també a les assemblees, les comis de cld i a trobades diverses. Pretenem
que serveixi per a què les sòcies i amigues de Cld ens trobem més sovint i, també, per a obrir i ali -
mentar els debats de la comi. En definitiva, per a alimentar-nos políticament i alimentar el projecte
comú que és Cld. El debat que presentem aquí és el que estava previst pel 30 d’abril, dinamitzat per
Montse (OV) i Dolo.

5j:19h:: Assemblea de Sòcies :: i 18:30h preassemblea

Benvolgudes sòcies,

Ha arribat el moment de l’assemblea ordinària de Ca la Dona. Com sempre, us emplacem a venir,
VENIR, venir, venir, VENIR, venir, etc.

Enguany, a més de fer la presentació de l’estat de comptes de Ca la Dona (i les complicades pers-
pectives del futur pressupostari), proposem dedicar una part de l’assemblea a debatre sobre el sos-



teniment del projecte polític entre totes. I també podrem parlar de quins són aquells debats i pràcti-
ques que tenim entre mans o quins són aquells que volem que centrin l’activitat d’enguany.

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

CONVOCATÒRIA

d’assemblea ordinària

Balanç i Perspectives

Dimecres 5 de juny de 2012

a les 18:30h, convocatòria per a les sòcies noves, i per totes aquelles que vulgueu petar la xerrada
abans de l’assemblea

a les 19:00 h (puntualment) i fins les 21:00 h, assemblea.

Proposta de temes:

Balanç econòmic i de l’activitat 2012. On estem en aquests moments i com ens sostenim econòmi-
cament i sobretot políticament el 2013 i més enllà.

I en relació a aquest punt, el següent:

Debats oberts 2013: compartim els que s’han fet (independència, conflictes, repressió i seguretat,
xarxes de relació) i noves propostes per a pensar entre totes. És a dir: debats/pràctiques/espais a
potenciar.

El balanç, pressupost us els donarem en paper el dia de l’assemblea i la memòria i projectes d’acti -
vitat els teniu en els vincles. Tingueu present que són documents provisionals, pendents de ser tre-
ballats i tancats.

Hi haurà mainadera a l’espai infantil, sempre que ho demaneu abans a la secretaria.

Si no pots venir a l’assemblea, pots fer arribar les teves propostes, valoracions, idees, o etc. a tra-
vés d’una altra sòcia, d’una dona de la Comi de Ca la dona o bé a la secretaria i a info@caladona.

11/05 :: Un vermut històric :: Festa 25+1

Per a tancar les celebracions dels 25 anys de Ca la Dona farem memòria  i compartirem genealogi -
es de la construcció d’aquest espai que és Ca la Dona.

Dissabte 11 de maig, a partir de les 11h

FESTA 25+1 a Ca la Dona

De Fonthonrada a Ripoll. Un vermut històric.

Tant si has estat present en alguna part del camí de Cld,

com si ets una d’aquelles irreductibles que resisteix i resisteix des del 87 fins ara,

si acabes de conèixer aquest espai feminista,

si t’agradaria conèixer-lo,

si n’estàs cansada i ja no en vols saber massa, i a més t’has barallat amb ves a saber qui,

si tu només passaves per aquí,

o si ets de les que només venen quan hi ha festa… o quan fem una sessió sesuda,

siguis de les que siguis…

ens trobarem totes per a fer un bon vermut, mentre xerrem. Les que han estat coordinadores de la
secretaria (Carme, Lina, Betlem) faran de fil conductor de la història de la casa.

mailto:info@caladona


Però aquesta història només és completa amb la de totes nosaltres, així que esperem les vostres
opinions, records, regals i, sobretot, il·lusió i alegria.

(i si us ve de gust, porteu la carmanyola i podrem fer un dinar de compartir, continuant l a gresca per
la tarda…)

Ens veiem el dia 11!

(si vols col·laborar en l’organització, envia un correu-e a activitats@caladona.org)

VaCaTaller:: Moviment creatiu, amb Cristina Serrat

Cos, emoció i expressió.:: Et vols conèixer més bé a través del retrobament amb el teu cos? T’agra-
daria aprendre a connectar amb els teus recursos personals i  expressius? T’animes a deixar-te
anar, relaxar les tensions i potenciar l’alegria a través de l’expressió corporal? Vols explorar en la
teva creativitat?

Què farem en aquest taller? A través del Moviment Creatiu, ens servirem del ball, el moviment cor-
poral guiat i lliure (amb moviments simples), el contacte, el joc, la dramatització, el riure i alguns
exercicis de respiració i relaxació per a descobrir i potenciar els recursos personals i expressius de
què disposem; explorar la nostra espontaneïtat, intuïció i curiositat; expressar estats emocionals, fa-
cilitant conèixer com és la nostra manera de comunicar-nos i augmentar el benestar personal.

El taller serà principalment pràctic, basat en dinàmiques i experiències individuals i grupals on ca-
dascuna de nosaltres participarà en la construcció del seu propi aprenentatge.

Dates: Tres divendres a la tarda, de 17 a 20 hores els dies 10 i 17 de maig i 7 de juny. Caldrà venir
amb roba còmoda i uns mitjons gruixuts. També una tovallola o una manta fina, per si teniu fred du-
rant la relaxació.

Preu: 50e. Si ets sòcia de Ca la Dona o/i del projecte Vaca: 39e.

Inscripcions: aquí

Cristina Serrat: Coach, Trainer en PNL, terapeuta corporal i periodista, experta en comunicació. Tre-
balla amb diferents grups de dones, fent coaching, processos de treball personal i processos crea-
tius. Professora de comunicació i habilitats socials, ha treballat durant vuit anys com a periodista en
mitjans de comunicació i altres onze com a consultora sènior. Narradora oral i escriptora. Fa servir
els contes, la narrativa i la mitologia per treballar la creativitat. Dirigeix el projecte Shambalaemotion:

ttp://shambalaemotion.wordpress.com

Bloc narració oral: ttp://cristinaserrat.wordpress.com

23/04 santa Jordina i les dragues

Benvolgudes sòcies i amigues….

A partir de dilluns 15, podeu portar tots aquells llibre d’autores que no voleu tenir per casa, per fer-
los circular el 23 d’abril a ca la dona.(que estiguin en bon estat). I us podeu apuntar per fer torns el
dia 23, des de les 9 matí per preparar la paradeta….

També podeu demanar a secretaria números per la cistella d’imperdibles! La cistella la fem entre to-
tes les que donem llibres de la llista imperdibles +++++ un val de compra de 30€ per comprar llibres
a Pròleg, llibreria de dones.!!!!El sorteig cistella?: a la paradeta llibres 2a mà, a ca la dona, el 23/4 a
les 18h.

Dimarts 23, de camí a Pròleg o de tornada de Pròleg….passa per Ca la Dona…al migdia dinar tà-
per, a les 18h tarda sorteig val compra llibres a Pròleg, i al vespre un xin xin, 20h.

Números cistella imperdibles i val de compra a Pròleg…a secretaria de ca la dona.

17/04 16:30h :: Trobada amb feministes guatemalteques

Entrepobles ens acosta les companyes

* Paula del Cid ** La Cuerda

* Natalia Atz ** CEIBA

** Lorena Cabnal ** Amismaxaj

mailto:activitats@caladona.org


Aquesta trobada forma part de la seva Propuesta de Misión Internacional desde Guatemala per tal
de denunciar la situació de criminalització dels moviments socials a Guatemala i, en aquest cas, per
tal de compartir amb els grups de dones i les sòcies i amigues de Ca la Dona les nostres lluites, es-
perances i reptes com a feministes.  Serà el dimecres 17 d’abril, de 16:30h a 18:00h a Cal a Dona.

Disculpeu el poc temps de la trobada, però la gira té una agenda ben apretada!

Tots els actes del programa Abril per Guatemala aquí. També podreu gaudir de la seva presència a
l'Abril per Guatemala.

Dragues, jordines i llibres: sopar + paradeta + imperdibles

Benvolgudes,

Ja sabeu que estem intentant fer una llista d’autores i llibres imperdibles (projecte imperdibles).

Ahir dijous, les dones que vam trobar-nos vam valorar que totes les aportacions rebudes són valuo-
ses i no volíem deixar fora cap escriptora.  Per tant,  la llista amb els noms rebuts en aquestes últi-
mes setmanes, ja supera els 210 noms d’autores!

És magnífic recollir tantes autores…Segurament encara arribaran més propostes…serà qüestió de
deixar la llista oberta, i fer subllistes?

El proper dilluns, 8 d’abril, ja tindrem a la web la llista d’autores actualitzada, resultat del treball fet
ahir dijous.

Sant Jordi ja és aquí mateix i per celebrar santa jordina us convidem al sopar de dissabte 20 abril on
intentarem decidir quins són els títols més significatius! Aviat us enviarem detalls sobre el sopar
(preu, menú, inscripcions)

Per completar la vetllada literària, comptarem amb les recomanacions imperdibles de l’Àngels Gra-
ses de la Llibreria Pròleg i sortejarem la cistella de llibres imperdibles, que inclou un val de compra
de llibres a Pròleg! Us ho perdreu??

Recordeu que el dia de sant Jordi tornarem a obrir portes per posar paradeta de llibres de segona
mà! Si tens llibres escrits per dones i en bon estat que vols compartir….porta’ls i els farem circular!
Important: escrits per dones! A partir del 15 abril ja pots portar-los a Ca la Dona.

14/04, 11h, La 2a república feminista a Ca la Dona: Les mestres republicanes amb Cèlia Cañe-
llas Julià

Celebrem el Dia de la República amb les Mestres republicanes,  des de les 11h del matí a Ca la
Dona.

Ens agradaría que poguessiu asistir-hi a aquest acte. El proper 14 d’abril, des de Ca la Dona, ens
trobarem per dedicar un molt especial recordatori – aquest any- dedicat a les dones que van treba-
llar com a Mestres durant la República.

Amb l’enunciat de “Mestres i Republicanisme” , la Cèlia Cañellas, farà una xerrada sobre els canvis
pel que fa l’educació, entre els perìodes que abasten des de principis de segle XX, fins la 2ª Repú-
blica. Describint i exposant la importància de les dones que varen treballar com a Mestres durant
aquest període de temps. Dones, que algunes, es van implicar en la vida política del moment.

Nosaltres des de Ca la Dona, presentem aquest acte , com una continuitat: del reconeixement de
les dones que vam viure la il•lusió d’un futur millor per a tohom. Allò que tant el moviment feminista
com els diferents moviments socials hem denominat: un món millor és possible

us deixem unes línies molt significatives :

“A les mares i a les mestresses.   Les vostres filles i deixebles tindran, han de tenir, sota l’escut pro-
tector de la República, un esdevenidor més esplendorós que el passat i el present. Que aquell de
què haureu fruït , o sofert, vosaltres. La noia d’avui, dona de demà, s’educarà, treballarà, guanyarà i
viurà més intensament del que heu fet vosaltres. Haurà d’anar a l’obrador, a la fàbrica, al carrer, a
guanyar-se el pa. A dirigir un altre tipus de vida de família més còmode. A votar per un Municipi, una
regió o un Estat més pròsper que el que vosaltres heu conegut o que us han deixat conèixer. Cal
doncs preparar-la per a una vida millor; sense perdre mai, però, els grans estímuls vitals, el cultiu
essencial dels més nobles instints de vida, els quals, d’ençà que la humanitat existeix, l’han impul-
sada tota”.



Leonor Serrano, pròleg al llibre de lectura escolar, Diana, L’educació d’una nena, publicat el 1933.

Relació de mestres que es citaran a la xerrada:

Belén de Sárraga (Valladolid 1773- Mèxic 1950) – biografia

Ángeles López de Ayala, (Sevilla 1856- Barcelona 1926) – biografia

Celestina Vigneaux (Girona 1878- Barcelona 1964) – biografia

Rosa Sensat (El Masnou 1873- Barcelona 1961) – biografia

Leonor Serrano (Ciudad Real 1890-Madrid 1942) -biografia

Anna Rubiés (Port de la Selva 1881-Barcelona 1963) – biografia

Maria Baldó (Albacete 1884-Tolosa de Llanguedoc 1964) – biografia

Antònia Adroher (Girona 1913-2007) – biografia

Dolors Piera (Puigvert d’Agramunt, 1910- Santiago de Xile 2002) – biografia

Cèlia Cañellas Julià, doctora en història. Des de la seva jubilació de la docència ha reprès la recerca
sobre el passat de les escoles barcelonines i ha publicat la història de l’escola Dolors Monserdà-
Santapau. L’evolució del concepte d’escola pública, IME, Barcelona 2010. Porta a terme projectes
de recerca sobre la història de l’ensenyament a la ciutat de Barcelona pel MUHBA (escola Baixeras,
2011 i instituts Joan d’Austria i Infanta Isabel, 2012). En el 2003 publica amb Rosa Toran: Dolors Pi-
era, Mestra, política i exiliada. Forma part del  Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i De-
mocràtica (font d’aquesta informació biogràfica).

Data: diumenge, 14 d’abril 2013

Hora: 11 del matí ( el 14 d’abril és diumenge), fins les 13 h. Acabarem amb un vermut i “pica-pica” a
la salut feminista!.

Organització de l’acte: Ca la Dona. Ripoll 25, Barcelona.

Autora cartell: Roser Pineda, utilitzant dibuix Lola Anglada.

|Lleure feminista| 13/04 Macba :: Mai no he pintat àngels daurats :: Visita guiada amb Nora Ancarola

eulaliagrau

Sòcies i amigues!

Des de CalaDona us convidem a celebrar amb Art el Dia de la República.

Dissabte dia 13 d’abril anem al Macba!

Us proposem una visita guiada a l’exposició de l’artista feminista Eulàlia Grau “Mai no he pintat àngels daurats”

Tindrem la sort que l’artista i professora d’Història de l’Art Nora Beatriz Ancarola ens comentarà aquesta exposició, de la qual és comissària Teresa Grandas.

Si us sembla, quedem ja a dins, al mostrador on es compren les entrades a les 18h30.

Dissortadament el Macba no te cap dia de visita gratuïta!L’entrada, només per aquesta expo, val 6,5€ (tarifa reduïda 5 € -amb carnet RAC, FNAC, Vanguardia, Jove, TR3SC,

Biblioteques, o bé grups de + de 15) (si ets estudiant Geografia i Història, Belles Arts, Història de l’Art, menor de 14a, majors de 65a, aturads, professora, sòcies de l’AAVC

membre ICOM o tens Targeta Rosa, gratuït).

Us demanem també que, si podeu, feu una aportació per a Ca la Dona.

Per a més informació: activitats@caladona.org

Web del Macba: info de l’exposició

Notícia a El País

notícia a Vilaweb

Us hi esperem!!!

5/04, 19h Xerrada Cloenda Exposició “Daintifyt, esforç i delicadesa”

DSC00523Us convidem a la xerrada Insumbmisió de la imatge de la dona a la història de l’art, a
càrrec de Júlia Lull Sanz, amb motiu de la cloenda de l’exposició “Daintifyt, esforç i delicadesa” de
Lesley Yendell

divendres 5/04, 19h a Ca la Dona, acte mixt

Aquest dies de descans primavera…aprofita per veure l’exposició, obert de dill a div de 16h a 20h.
Espai mixt els divendres.



22/03 Gimcana a la recerca del tresor més preuat

Joc-Gimcana: a la recerca del tresor més preuat.La gimcana de la tendresa, amb tast de sopes fi-
nal. Amb motiu del 8 de març, dia internacional de les dones.

INSCRIPCIONS AQUÍ! (no és imprescindible… però ens facilitaràs la intendència!)

Serà el divendres 22 de març, de 17.00 a 19.30h. (sortirem a les 17.30h)

Per a criatures de 4 a 12 anys, i per les persones que tenen cura d’altres. O sigui, per a totes nosal -
tres.

A través d’un recorregut pel barri i diferents proves, jugarem a conèixer les diferents formes que
adopta la cura de la vida tot buscant la paraula misteriosa.

Lloc d’inici: CC Pati Llimona. A les 17.00h

Lloc de finalització: Ca la Dona… I tast de sopes, a les 19.30h

Avís: les sopes tenen efectes terapèutics: prevenen la insolidaritat i enforteixen la cuidadania, la sa-
lut en temps de crisi, i les xarxes feministes.

Organitzen: Al hanan, AVV Gòtic, Casal Infantil i Franja del PAti Llimona i Ca la Dona. Més informa-
ció: al 934127161 (Ca la Dona) o al 669544148 (Al-Hanan), alhanan_colectivo@yahoo.es / info@-
caladona.org / http://www.caladona.org/

19/03 19h:: Trobades dels darrers dimarts:: xarxes i participacions

Estimades,

Les trobades del darrer dimarts continuen. La propera, DEMÀ 19 de març, a les 19h: XARXES I
PARTICIPACIONS

Alguns materials per a donar suport al treball: 1210_JornEcoFem_presentacio_Assemblea

Si recordeu, vam fer ja un treball entorn aquest tema a l’assemblea de l’11 de desembre. En aquell
moment plantejavem el debat així:

Com aconseguir incidència feminista, en aquests moments vitals i socials, individuals i col·lectius,
tan complexos?

Com continuem la pràctica de la nostra política, la de la relació*, del lloc del no lloc*, l’espai de tro-
bada, les xarxes, el consens en el dissens*, en aquests moments de multiplicitat de xarxes i espais
feministes, de defensa dels nostres drets i de reivindicacions punyents vinculades a necessitats bà-
siques?

Si voleu informació sobre què és això dels *, podeu consultar la presentació que trobareu al vincle,
més amunt.

Hi haurà mainadera a l’espai infantil, sempre que ho demaneu abans a la secretaria.

15/3, 19/4 i 24/5, 14/6 -NOU taller inici 15/3::Com parlar en públic, amb Gemma Julià.

Després de l’èxit del darrer taller, us presentem el…

Expo :: Daintifyt, esforç i delicadesa :: Festival Miradas de Mujeres

FemArt presenta l’exposició  de Lesley Yendell, artista premiada a la convocatòria FemArt’12.

Inauguració 14 de març a les 19:30h.

A les 18:30h xerrada de l’artista sobre el projecte i l’obra presentada. -Acte mixt-

Exposició de l’1 de març al 5 d’abril, de 16 a 20h -Espai de dones-

Dainttifyt forma part del Festival Miradas de Mujeres

26/02::Repressió, desobediència civil, resistència feminista :: Trobades dels darrers dimarts

http://www.caladona.org/


Vivim temps de contínua mobilització al carrer, a les xarxes socials virtuals, els espais feministes, a
…

Els governs i els cossos policials han anat afinant, canviant o mantenint les pràctiques de control de
les mobilitzacions, de presència (o fins i tot relació) amb els moviments socials, al carrer o als barris,
així com les estratègies desmobilitzadores (per exemple a través de les multes).

Com ens sentim? Com desobeïm allò que no ens sembla just, sigui o no legal? Com establim les
estratègies de resistència feminista per a obtenir-ne rendiment i protegir-nos? Què hem de fer da-
vant una multa? I quan ens demanen el DNI, què passa si no l’ensenyem? Si ens concentrem més
de 19 persones, cal comunicar-ho? I si no ho fem què suposa?

26 de febrer, a les 19h. Trobada per a compartir dubtes, pors, respostes i afirmacions feministes.
Comptarem amb la participació d’advocades de Dones Juristes. I esperem continuar aquesta troba-
da amb un segon taller, més endavant.

Alguns materials per a ajudar-nos en tot plegat:

http://desobediencia.es/escuela-de-verano-de-desobediencia-civil/

http://legal15m.wordpress.com/documentos-para-la-defensa-de-los-derechos-ciudadanos-2

http://coordinadora25s.wordpress.com/

http://rereguardaenmoviment.org/

**************

21/2, dijous a 20h, a Ca la Dona docu Deu centímetres..parlem dels talons

Aquest dijous a Caladona (c/Ripoll 25 de Barcelona) , el documental, *Deu centímetres més a prop
del cel* amb la presència de la seva autora, Raquel Rei a les 20h  http://deucentimetresmes.word-
press.com/

imatge de taconeshi haurà pica-pica, debat per les que vulguin, musiqueta per marxar aviadet

podeu veure un avançament a: http://vimeo.com/46446474

1/03:: La llista dels imperdibles. Pica-lletra literària

Paradeta Jordina i Les Dragues 2012

QUINS SÓN ELS TEUS LLIBRES PREFERITS????

Aquest any per Santa Jordina la volem fer grossa i comencem a preparar-la l’1 de març, amb motiu
de la diada del  8 de març, dia internacional de les dones: Visibilitzar 100 llibres imperdibles d’auto-
res imperdibles!

Volem fer entre totes una llista dels 100 llibres d’autores imperdibles per nosaltres. I per posar fil a
l’agulla convoquem una quedada per fer un llistat inicial de 50 llibres imperdibles: “La llista dels im-
perdibles. Pica-lletra literària”. Quan?: el proper 1 de març, divendres, 19h, a Ca la Dona (c/Ripoll
25)

Com arribarem a 100 llibres? A la llista inicial de 50 títols, podrem afegir-ne d’altres.

El 8 de març obrirem l’enquesta.La llista definitiva de 100 llibres i l’ordre final a la llista resultarà dels
llibres més valorats entre totes les participants a l’enquesta. Tancarem l’enquesta dies abans de
Santa Jordina 2013.

Enguany, el dia 23/4 tornarem a obrir portes amb paradeta de llibres de 2a mà, amb els llibres que
tenim a la llibreria de totes + els que portem per aquest 2013…Si teniu llibres que ja no voleu tenir
per casa, porteu-los a Ca la Dona, entre totes els farem circular!

ca la dona – c/ripoll 25, barcelona 08002, catalunya

14/2, VDAY! (#1billionrising barcelona): Ca la Dona, punt de trobada per sortir en “marea” cap
a la pl.catedral

Demà Barcelona serà una de les ciutats de més de 180 països on les dones sortirem al carrer per
aturar la violència vers les dones…

MIL MILIONS DEMPEUS! Participaran a Barcelona: Anna Bofill, Asociación de Mujeres Paquistaní-
es ACESOP, Dones de Blanc, Equal Saree, Flamenc en femení, Plataforma unitaria contra la violen-



cia de género,  Projecte Vaca teatre,  Tamaia,  40 pa arriba 40 pa bajo, Kanika, Grup de dansa Mas
Guinardó, CalaLa, Mamá Landá Mundé,  i MOLTES MÉS….i  Gemma Lienas, Enric Majo, Núria
Ribo, Maruja Torres, Rosa Zaragoza, entre d’altres.

últims detalls organitzadores:

ensayos: se puede ensayar de 15 a 18.15 horas; tenemos una escaleta partiendo de lo que habla-
mos en la reunión. Si vuestro grupo no puede en el horario asignado, por favor, me escribís a mi y
vemos como lo acomodamos

Sara  saraortiz78@gmail.com

Ca la Dona nos abre sus puertas para que los grupos utilicen su casa para cambiarse, y también
para reunirnos todas antes de que empiece todo! Podemos juntarnos en Ca la Dona a las 18 horas
(C/Ripoll 25) para quien se tenga que cambiar, calentar… y saldríamos en marea hacia la Pl. Cate-
dral a las 18.45 horas.En Ca la Dona también aprovecharemos para indicaros a todas las personas
de referencia en el escenario y alrededores: la “regidora” de escenario, personas de apoyo, etc.

Al lado del escenario estará vallado y habrá un espacio donde podréis dejar abrigos durante la actu-
ación y aprovisionamiento de agua.

La predicción del tiempo para el jueves 14 de febrero es Sol y temperatura máxima de 14 ºC así
que espero no pasemos frío cuando oscurezca!

Muchas gracias a todas por vuestra participación y dedicación!

Un abrazo. Sara

http://punt6.wordpress.com/

http://vdaybcn.org/

15/02::17h Com parlar en públic. Taller Vaca amb Gemma Julià

VaCaTaller::: Com parlar en públic, amb Gemma Julià (aquest vincle et durà a una plana des de la
que podràs descarregar el pdf).

(a sota, cartell de la BonneEscènica, 8 de febrer)

29/01::19h Conflictes en “Les Trobades dels dimarts”

Recordeu  les “Trobades dels darrers dimarts”?

La primera, que vam anunciar com Consens i dissens, majories i minories, i que al cap i a la fi té a
veure també amb el conflicte, us la presenten ara les amfitriones del dia, l’Antònia i la Montse, amb
els materials de treball:

Estimades,

us animem a venir a debatre a Cala Dona el proper dimarts 29 a les 7 del vespre! Aquesta vegada
tenim ganes de plantejar-nos com podem resoldre els conflictes; tenim les feministes una ‘manera’
de resoldre’ls?

En  vam  parlar  a  l’Escola  Feminista  de  l’estiu  de  2010   http://www.xarxafeminista.org/wp-
content/uploads/2012/05/Teranyina2DEF_SubjectesConflictesLesbofobia.pdf

ens sembla que ens anirà bé posar-nos al dia sobre aquest tem abans d’entrar en els altres debats
dels dimarts on poden aflorar posicions contraposades.

A banda de rellegir  el que hem escrit a l’escola d’estiu i a d’altres debats us enviem un petit resum
de les que coses que hem dit que ens semblen centrals.

Fins dimarts

Antònia i Montse C de la Comi de ca la dona

29/01::18:30h Nadia Pizzuti al Taller LitLes. Sessió oberta!

El proper dimarts, sessió oberta del LitLes amb les autores Nadia Pizzuti i Isabel Franc (conductora
del taller).

Nadia ens parlarà del llibre El jardín de Shahrzad (Egales 2008), que tracta del lesbiansme a països
com l’Iran.



Nadia Pizzuti és periodista, escriptora i cineasta, i va ser la primera dona destinada a Teheran com
a corresponsal d’una agència de noticies.

Més info:

Sobre Nadia Pizzuti: http://controparola.it/pizzuti.htm

Taller LitLes: http://www.facebook.com/pages/Taller-LitLes-Autoras/330187740373329 i http://www.-
caladona.org/2012/10/taller-litles-conduit-per-isabel-franc-a-ca-la-dona/

Isabel Franc: http://isabelfranc.blogspot.com.es/

Les trobades dels darrers dimarts. Novetat!!

Estimades sòcies i amigues de Ca la Dona,

Iniciem un nou espai en el què compartir aquells debats que van sorgint ara si i després també a les
assemblees, les comis de cld i a trobades diverses.

Pretenem que aquest espai serveixi per a què les sòcies i amigues de Cld ens trobem més sovint i,
també, per a obrir i alimentar els debats de la comi. En definitiva, per a alimentar-nos políticament i
alimentar el projecte comú que és Cld.

Tot seguit, anunciem els temes que proposem treballar. Uns dies abans de les trobades ja farem ar-
ribar documentació i més informació de cada debat.

Calendari del semestre.

Trobades: els darrers dimarts de cada mes, a les 19h.

29 de gener. Dinamitzen: Antònia i Montse. Consens, dissens, majories i minories.

26 de febrer. Dinamitzen: Carolina, Maria. Xarxes i participacions. Reprenem l’assemblea del 14 de
desembre.

19 de març. Montse OV i Dolo. Dones, lesbianes i trans.

30 d’abril. Dinamitzadores per definir (t’hi ofereixes?). La relació política amb els homes(o amb les
identitats que es reconeixen com a masculines encarnades en un cos sexuat masculí) (amb les
identitats que quèeeee?!?)

Maig: sistematitzar per escrit els debats… editar revista?

5 de juny. Assemblea de sòcies. Retorn dels debats + balanç econòmic i de l’activitat  i propostes
per al curs.

Recordeu: podeu seguir el dia a dia de les reunions i activitats al calendari que teniu a la portada,
secció dreta.

17/01, 18:30h Comissió de festes: 25… més 1!

Potser encara recordareu que volíem acabar l’any amb una celebració final dels 25 anys de Ca la
dona. I que no va poder ser així. Però no defallim…

Ca la Dona té molts 25 anys. Com a mínim tres: el de la constitució oficial, el de l’ocupació de Font-
Honrada, el del dia que vam entrar a la casa de Gran Via.

I a més, el març d’enguany fa 1 any que som a Ripoll 25!

Així que volem preparar, si, la festa final dels 25 anys (a aquestes alçades deu ser ja de l’entrada a
Gran Via, el juny del 88). I celebrar l’any de ser a aquesta meravella de casa que és Ripoll 25.

La festa serà l’1 de març, o potser el 13 d’abril, o … PERO`L’HEM DE COMENÇAR A MUNTAR!!

Així que, totes les interessades, ens trobem el dijous dia 17 de gener, a les 18.30h, a Ca la dona.
Ens aniria bé que les sòcies i grups que hi vulgueu participar activament ens ho feu saber a activi-
tats@caladona.org.

Si estàs interessada però no pots venir, o si vols dir qualsevol cosa, fes-ho saber també a activi-
tats@caladona.org.

http://isabelfranc.blogspot.com.es/
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