
ACTIVITATS ACTES CA LA DONA 2014

12/02:: Preparació 8 de març, convocatòria unitària
Publicat el 10 feb 2015 per web.

Benvolgudes,

Nova reunió de la Comissió 8 de Març pel proper dijous 12 de Febrer, a les 19h, en la que tancarem 
temes manifest, recorregut i distribució mani, etc

Les reunions són obertes, així que si veieu que no us enviem convocatòria no dubteu en avisar-nos!

Manifestació diumenge 8 de març, convocant a les 12h a Pl.Universitat.
Escampeu i veniu….

Fins dijous!

Ca la Dona

Preparem la Fira Feminista de Ca la Dona: PRIMAVERA
Publicat el 23 gen 2015 per web.

Benvolgudes…el dissabte 07/03 farem una nova edició de la FemFira! Obrim preinscripcions

Torna la fira d’intercanvi, segona mà i creadores alternatives de Ca la Dona! Una fira amb activitats 
i parades on trobaràs objectes molt variats….roba, artesania, complements, joies, art, utensilis de 
cuina, joguines, antiguitats, discs, etc. per reutilitzar, reciclar, compartir, intercanviar…consumir 
d’una altra manera, més sostenible i responsable, coneixent com ens ho fem per sortir de la crisi, 
projectes individuals o col·lectius.

Entre les parades, hi haurà una de 2a mà amb objectes donats per sòcies i amigues que els cedeixen 
pel sosteniment del projecte de Ca la Dona.

PARTICIPAR…Posar una parada? Donar un cop demà a l’organització? Cedir peces per a la 
parada de Ca la Dona? pots portar roba i objectes que tinguis per casa i ja no fas servir i un parell de
penjadors que et sobrin!…Sigui com sigui….aquí tens un formulari per apuntar-te!: 
http://goo.gl/forms/gA1UPS1Gi6 

PER LES PARADISTES: APUNTAR-NOS ABANS 20 de febrer de 2015!
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http://www.caladona.org/2015/02/8-de-marc/
http://goo.gl/forms/gA1UPS1Gi6
http://www.caladona.org/2015/01/preparem-la-fira-feminista-de-ca-la-dona-primavera/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/DSC_8463.JPG


05/02::Acte de reconeixement i donatge a Montserrat Abelló
Publicat el 12 gen 2015 per web.

Important: canvi de data, del 29 gener, passem a dijous 5 de febrer! 

CA LA DONA i DONES X DONES US CONVIDEM A L’ACTE DE RECONEIXEMENT I 
DONATGE A LA NOSTRA POETA I AMIGA MONTSERRAT ABELLÓ i SOLER – cartell 
L’acte serà el 5 de FEBRER a les 7 de la tarda. Us esperem per escoltar, llegir, gaudir, 
parlar de la seva trajectòria com a dona feminista i poeta i per recordar-la amb la mateixa 
alegria i vitalitat que ella ens tenia acostumades.
Comptarem amb la participació de:
La cantautora MIRNA que ha musicat poemes de la Montserrat Abelló.
Amb l’actriu MONT PLANS.
La Maga GLÒRIA.

I totes les amigues i conegudes de la Montserrat Abelló que vulgueu compartir amb
nosaltres aquesta estona.

Parlen les dones,

la seva poesia

tendra i forta.

Ben pocs s’aturen

a escoltar aquestes veus,

que, trasbalsades,

un nou llenguatge diuen

nascut al fons dels segles.

(Dins l’esfera del temps, 1998)

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/Cartel-MontserratAbello1aclo2.jpg
http://www.caladona.org/2015/01/0502acte-de-reconeixement-i-donatge-a-montserrat-abello/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/Cartel-MontserratAbello1aclo2.jpg


29/01:: Convocatòria per preparar el 8Març
Publicat el 12 gen 2015 per web.

Benvolgudes,

Ca la Dona hem convocat reunió de la Comissió 8 de Març pel proper 29 de Gener, dijous, a les 
19h.

Escampeu i veniu….

Ca la Dona

19/01:: Reunió de grups Ca la Dona
Publicat el 9 gen 2015 per web.

Hola companyes,

El moment polític actual és de màxima activitat i els grups de la casa no n’estem al marge, per 
aquest motiu creiem interessant fer una reunió de grups per explicar-nos les unes a les altres en 
quines campanyes estem posades i quins projectes tenim a curt i mig termini. Compartir aquesta 
informació ens pot ajudar a ampliar cercles, estendre llaços entre els diferents grups i consolidar 
xarxes.

Pensem que seria interessant aprofitar per anar detectant les inquietuds que es mouen entre els 

http://www.caladona.org/2015/01/1901-reunio-de-grups-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/2015/01/2901-convocatoria-per-preparar-el-8marc/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/Cartel-MontserratAbello1aclo2.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/caladona.jpg


diferents grups que es reuneixen a Ca la Dona i buscar espais de debat per anar teixint discurs 
feminista respecte els temes que més ens interessen.

Aprofitarem la reunió per repassar el funcionament de la casa i presentar les noves incorporacions.

Us convoquem el proper dilluns 19 de gener de 2015 a les 19h.

Fins molt aviat!!

10/01:: Sopar d’any nou a Ca la Dona, per un 2015 molt i molt 
feminista
Publicat el 2 gen 2015 per web.

Benvolgudes sòcies i amigues….molt bona entrada d’any i a la tornada ens retrobem per conjurar-
nos pel 2015! Serà en un sopar, dissabte 10 de gener a les 9 del vespre. Reserveu-vos la data a 
l’agenda 2015! Del 25 de desembre al 6 de gener, tindrem secretaria tancada per vacances 
d’hivern.

Un any més, un sopar col·lectiu, aquest cop hem de portar alguna cosa per compartir i també 
portar-nos de casa el got+coberts+plat!!!! (per no haver de posar-nos a rentar vaixella a Ca la 
Dona. No volem utilitzar paraments d’un sol ús). La vetllada tindrà actuacions sorpresa + el 
sorteig de la cistella gastronòmica col·lectiva.

Unes quantes caladones ambientarem la casa, pararem taula, sortilegis, actuacions….si tens ganes: 
quedem a Ca la Dona a les 19h, el 10 de gener + avisa a secretaria ( info @ caladona.org ) per tenir-
ho en compte.

Recorda que la panera l’omplim entre totes: dugueu productes! Els números per a la 
rifa són a la vostra disposició a la secretaria i també el mateix dia 10 gener durant el 
sopar (també podeu dur els productes aquell dia). 

Com serà la panera? No ho sabem….a veure com de grossa la fem, entre totes.

Anoteu a agenda 2015: el 10/01 sopar ca la dona….per cert, teniu l’Agenda de les Dones 2015? una
part dels beneficis és pel suport als centres de salut de la UHWC de Gaza, Palestina.

http://www.gaza-health.com/en/
http://www.caladona.org/2015/01/1001-sopar-d%E2%80%99any-nou-a-ca-la-dona-per-un-2015-molt-i-molt-feminista/
http://www.caladona.org/2015/01/1001-sopar-d%E2%80%99any-nou-a-ca-la-dona-per-un-2015-molt-i-molt-feminista/


10/01:: Sopar d’any nou a Ca la Dona, per un 2015 molt i molt 
feminista
Publicat el 19 des 2014 per web.

Benvolgudes sòcies i amigues….molt bona entrada d’any i a la tornada ens retrobem per conjurar-
nos pel 2015! Serà en un sopar, dissabte 10 de gener a les 9 del vespre. Reserveu-vos la data a 
l’agenda 2015! Del 25 de desembre al 6 de gener, tindrem secretaria tancada per vacances 
d’hivern.

Un any més, un sopar col·lectiu, aquest cop hem de portar alguna cosa per compartir i també 
portar-nos de casa el got+coberts+plat!!!! (per no haver de posar-nos a rentar vaixella a Ca la 
Dona. No volem utilitzar paraments d’un sol ús). La vetllada tindrà actuacions sorpresa + el  
sorteig de la cistella gastronòmica col·lectiva.

Unes quantes caladones ambientarem la casa, pararem taula, sortilegis, actuacions….si tens ganes: 
quedem a Ca la Dona a les 19h, el 10 de gener + avisa a secretaria ( info @ caladona.org ) per tenir-
ho en compte.

Recorda que la panera l’omplim entre totes: dugueu productes! Els números per a la 
rifa són a la vostra disposició a la secretaria i també el mateix dia 10 gener durant el 
sopar (també podeu dur els productes aquell dia). 

Com serà la panera? No ho sabem….a veure com de grossa la fem, entre totes.

Anoteu a agenda 2015: el 10/01 sopar ca la dona….per cert, teniu l’Agenda de les Dones 2015? una
part dels beneficis és pel suport als centres de salut de la UHWC de Gaza, Palestina.

30/11:: 3a edició de la Fira de Ca la Dona
Publicat el 25 nov 2014 per web.

Benvolgudes…el diumenge 30/11  farem la 3a.edició de la FemFira! Reobrim preinscripció (les
apuntades abans canvi data només cal confirmar si us va bé)

http://www.caladona.org/2014/11/3011-3a-edicio-de-la-fira-de-ca-la-dona/
http://www.gaza-health.com/en/
http://www.caladona.org/2014/12/bonany2015-sopar/
http://www.caladona.org/2014/12/bonany2015-sopar/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/DSC_8463.JPG


Torna la fira d’intercanvi, segona mà i creadores alternatives de Ca la Dona! Una fira amb activitats 
i parades on trobaràs objectes molt variats….roba, artesania, complements, joies, art, utensilis de 
cuina, joguines, antiguitats, discs, etc. per reutilitzar, reciclar, compartir, intercanviar…consumir 
d’una altra manera, més sostenible i responsable, coneixent com ens ho fem per sortir de la crisi, 
projectes individuals o col·lectius.

Entre les parades, hi haurà una de 2a mà amb objectes donats per sòcies i amigues que els cedeixen 
pel sosteniment del projecte de Ca la Dona.

PARTICIPAR…Posar una parada? Donar un cop demà a l’organització? Cedir peces per a la 
parada de Ca la Dona? pots portar roba i objectes que tinguis per casa i ja no fas servir i un parell de
penjadors que et sobrin!…Sigui com sigui….aquí tens un formulari per apuntar-te!: 
http://bit.ly/1ykZX5F 

PER LES PARADISTES: APUNTAR-NOS ABANS 20/11!

(Fira posposada davant la incompatibiliat de fer-la a Ca la Dona en la data prevista 19/10 per 
la naturalesa de les obres d’art de l’expo femart 2014)

22/11:: Espai infantil per una vida lliure de violència
Publicat el 12 nov 2014 per secretaria caladona.

L’Espai infantil i per a mares i cuidadores de Ca la Dona farà un taller infantil de paper reciclat
fet a mà en el marc de la jornada de relació i cura intergeneracional que organiza la Taula de 
Dones del Casc Antic amb motiu del dia internacional contra la violència de gènere per a 
promoure una educació no sexista!

RECORDA: dissabte 22 de novembre a les 11.30h al Casal de barri del Pou de la Figuera (c/ 
Sant Pere Més Baix, 70)

http://www.caladona.org/2014/11/2211-espai-infantil-per-una-vida-lliure-de-violencia/
http://bit.ly/1ykZX5F
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/11/22n2014.jpg


31/10:: Nit de bruixes per la Castanyada, a Ca la Dona – Cal 
inscripció abans 30/10 a 15h
Publicat el 19 oct 2014 per web.

Hola dones…s’acosta el 31 d’octubre, nit d’encanteris i us proposem un sopar llunàtic de 
tardor a Ca la Dona per a celebrar la 3a castanyada feminista.

Animem a totes a apuntar-vos...(temps per apuntar-se dijous 30 d’octubre 15h) pots convidar 
totes les bruixes que coneguis…entre totes farem la festa. Com apuntar-vos: Ompliu les vostres 
dades en aquest formulari: FORMULARI SOPAR LLUNÀTIC Soparem a les 22h!, a les 21:45h 
casa oberta.

Preu sopar:10€ (boníssimes truites de verdures, pa amb tomàquet o sense, formatge cabre, fuet, 
olives, raïm, castanyes, moniatos, aigua, vi negre o cervesa.

Recordatori: Ca la Dona, c/Ripoll 25 de Barcelona, Catalunya. Vetllada per a dones.

30/10:: Cloenda FemArt 2014 amb Metacuerpos de Belén 
Agurto
Publicat el 19 oct 2014 per web.

Dijous 30 d’octubre – CLOENDA amb la performance METACUERPOS de l’artista Belén 
Agurto, 19h a Ca la Dona. Acte Mixt

“A través del movimiento y de la interacción entre cuerpo y ordenador, Metacuerpos inspecciona 
los límites de la libertad humana en el actual modelo de desarrollo neoliberal, patriarcal y 
globalizado, explorando el cuerpo como sujeto de explotación, usado y reciclado por las economías 
del deseo, del placer y el terror.”

del 10 al 30 d’octubre.Dll-Dv // H.: 16-20h podeu visitrar l’exposició Cos Desobedient

http://www.caladona.org/2014/10/3010-cloenda-femart/
http://www.caladona.org/2014/10/3010-cloenda-femart/
http://goo.gl/forms/F5P7bWgoc4
http://www.caladona.org/2014/10/3110-nit-de-bruixes-per-la-castanyada-a-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/2014/10/3110-nit-de-bruixes-per-la-castanyada-a-ca-la-dona/


Aquest any Femart vol celebrar l’esdeveniment oferint una visita comentada a tots els grups de 
dones que ho desitgin. Les visites es faran a les tardes a partir de les 18h, els dimecres i divendres i 
mentre duri la Mostra. Concertar dia i hora a: mostrafemart@gmail.com

Dossier Premsa Femart 2014 en pdf

Equip FemArt’14. Coordinadores: Karol Bergeret i Laia Pinsach. I a la comissió: Teresa Sanz i 
Maria Pons. http://femartmostra.blogspot.com.es

Organitza Ca la Dona. Amb el suport de: Generalitat de Catalunya-Institut Català de les Dones, 
Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona -ICUB-

Preparem Nit de bruixes per la Castanyada – Inscriu-te!
Publicat el 17 oct 2014 per web.

Hola dones…s’acosta el 31 d’octubre, nit d’encanteris i us proposem un sopar llunàtic de 
tardor a Ca la Dona per a celebrar la 3a castanyada feminista.

Animem a totes a apuntar-vos i preparar la trobada de bruixes…T’apuntes a organitzar la 
vetllada?

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

Preu sopar: Sòcies Ca la Dona 10€. No sòcies 12€.

Temps per apuntar-vos al sopar fins el 23 d’octubre

Com apuntar-vos: Ompliu les vostres dades en aquest formulari: FORMULARI SOPAR 
LLUNÀTIC

Recordatori: Ca la Dona, c/Ripoll 25 de Barcelona, Catalunya. Vetllada per a dones.

CANVI DATA:: 3a Fira d’intercanvi, segona mà i creadores 
alternatives de Ca la Dona
Publicat el 11 oct 2014 per web.

http://www.caladona.org/2014/10/3a-fira-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/2014/10/3a-fira-ca-la-dona/
http://goo.gl/forms/F5P7bWgoc4
http://goo.gl/forms/F5P7bWgoc4
http://www.caladona.org/2014/10/3110-sopar-llunatic/
http://femartmostra.blogspot.com.es/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/DPremsaFemart2014.pdf
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/DSC_8463.JPG


Benvolgudes…el diumenge 19/10 no farem la 3a.edició de la FemFira!

Fira posposada davant la incompatibiliat de fer-la a Ca la Dona en la data prevista per la 
naturalesa de les obres d’art de l’expo femart 2014.

La Fira es farà no abans de la segona quinzena del mes de novembre. Estem mirant la millor data. 
En breu donarem a conèixer.

Discupes a totes les paradistes!!!!

Torna la fira d’intercanvi, segona mà i creadores alternatives de Ca la Dona! Una fira amb activitats 
i parades on trobaràs objectes molt variats….roba, artesania, complements, joies, art, utensilis de 
cuina, joguines, antiguitats, discs, etc. per reutilitzar, reciclar, compartir, intercanviar…consumir 
d’una altra manera, més sostenible i responsable, coneixent com ens ho fem per sortir de la crisi, 
projectes individuals o col·lectius.

Entre les parades, hi haurà una de 2a mà amb objectes donats per sòcies i amigues que els cedeixen 
pel sosteniment del projecte de Ca la Dona.

PARTICIPAR…Posar una parada? Donar un cop demà a l’organització? Cedir peces per a la 
parada de Ca la Dona? pots portar roba i objectes que tinguis per casa i ja no fas servir i un parell de
penjadors que et sobrin!…Sigui com sigui….aquí tens un formulari per apuntar-te!: 
http://bit.ly/1ykZX5F

PARADISTES. TERMINIS PER APUNTAR-SE 6 d’octubre de 2014.

Cartell: Eulàlia D

del 10 al 30 d’octubre FemArt: Cos Desobedient
Publicat el 7 oct 2014 per web.

http://www.caladona.org/2014/10/femart2014/
http://bit.ly/1ykZX5F
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/femfira3ed.jpg


Ja podeu consultar el Programa de la Mostra 2014, FemArt 20a edició de la Mostra Art de Dones, 
del 10 al 30 d’octubre

Exposició FemArt: obres de 22 artistes (+)

del 10 al 30 d’octubre.Dll-Dv // H.: 16-20h

Aquest any Femart vol celebrar l’esdeveniment oferint una visita comentada a tots els grups de 
dones que ho desitgin. Les visites es faran a les tardes a partir de les 18h, els dimecres i divendres i 
mentre duri la Mostra.

Concertar dia i hora a: mostrafemart@gmail.com

Altres activitats que es desenvoluparan amb motiu de la Mostra, totes a 19h a Ca la Dona:

Divendres 10 d’octubre – INAUGURACIÓ.

Amb l’entrega del premi, d’una exposició individual, a l’artista guanyadora.

Dijous 16 d’octubre – CINEPIONERES, seminari a càrrec de la periodista, escriptora i cineasta 
italiana Nadia Pizzuti.

“La presència de les dones al cinema, des de la direcció fins a la interpretació i del guió al muntatge
va ser massiva i molt significativa a Europa i als Estats Units fins a l’any 1930…”

Dimarts 21 d’octubre – PÚBLICA DESOBEDIÈNCIA, conferència a càrrec de la reconeguda 
artista i professora d’art Nora Ancarola.

“Els grecs tenien el concepte Keres com a fusió entre vellesa i mort, entre malaltia i mort. Des de 
temps immemorials fins a l’actualitat, la cura dels malats o dels ancians ha estat una tasca femenina,
però curiosament no hi ha cap divinitat que representi aquesta situació…”

Dijous 30 d’octubre – CLOENDA amb la performance de l’artista Belén Agurto.

Dossier Premsa Femart 2014 en pdf

Ca la Dona. C/Ripoll, 25/ 08002 Barcelona – Telèfon 934 127 161 – femart@caladona.org – 
femartmostra.blogspot.com.es – www.caladona.org

http://www.caladona.org/
http://femartmostra.blogspot.com.es/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/DPremsaFemart2014.pdf
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/DPremsaFemart2014.pdf


25/10:: El 48hOpenHouse tornar a passar per Ca la Dona!
Publicat el 6 oct 2014 per web.

Dissabte 25 d’octubre tindrem la casa oberta per la visita 48H OPEN HOUSE BCN, Festival 
d’arquitectura de Barcelona!

Dos franges horàries:  d’ 11 a 13h i de 17 a 19h.

Visites grupals guiades, per conèixer què és Ca la Dona i l’espai des del punt de vista arquitectònic. 
Amb la Sandra Bestraten i les activistes de Ca la Dona que vulguin donar un cop de mà.

Dones, si és el cas, contacteu amb secretaria…ens estem organitzant per torns… info arroba 
caladona.org

Ca la Dona. Ciutat Vella.

Edifici entre mitgeres format per planta baixa i tres plantes pis, amb un gran arc i portes de fusta a 
la façana. El projecte de rehabilitació s’ha enfocat com un procés participatiu entre les sòcies i les 
entitats de Ca la Dona i un equip de dones arquitectes, i es fonamenta en l’aplicació de criteris 
innovadors de sostenibilitat. Cal destacar l’ús dels panells contralaminats de fusta que consoliden 
estructuralment l’edifici, amb una solució que pesa quatre vegades menys que les solucions 
convencionals de formigó.

Què és l’Open House?

És la principal cita de la ciutat de Barcelona amb l’arquitectura, un cap de setmana al mes 
d’Octubre de portes obertes a edificis de tot tipus, forma i mida. Una iniciativa de l’associació Open
House Barcelona.  El 2014: programa amb més de 165 activitats pel 25 i 26 d’octubre!

‘Open House’ ofereix l’oportunitat d’experimentar l’arquitectura de forma excepcional i 
completament de franc. Les activitats de l’Open House conviden a tothom a explorar i entendre el 
valor d’un espai ben construït i dissenyat. Aquest esdeveniment, va començar a London l’any 1992, 
i des de a les hores ‘Open House’ s’està introduint arreu del món: New York, Dublin, Galway, Tel 
Aviv i ara Barcelona.

Programació openhouse barcelona 2014: http://www.48hopenhousebarcelona.org/

http://www.48hopenhousebarcelona.org/
http://www.caladona.org/2014/10/2510-el-48hopenhouse-tornar-a-passar-per-ca-la-dona/


20/10:: Converstori amb LUZMILA RUANO de Colómbia , a 
les 19h a Ca la Dona
Publicat el 5 oct 2014 per web.

Us convidem a conèixer una defensora DDHH que està per Barcelona uns dies….

Conversatori amb la defensora dels drets humans a Colòmbia LUZ MILA RUANO GAVIRIA, del
Congrés dels Pobles i directora de la Fundación del Suroccidente y Macizo Colombiano, dilluns 20 
d’octubre a les 7 de la tarda a Ca la Dona.

Us convidem a una trobada amb la Luz Mila per compartir  idees, resistències i experiències. Ella 
és  especialista en polítiques rurals i ambientals; va estar com a organitzadora a l’atur agrari i 
camperol ocorregut el 2013, actualment és facilitadora en els processos de les dones del sud-orient 
colombià, especialment en les camperoles, les defensores del medi ambient i les que lluita per un 
model de desenvolupament diferent i més humà. Cal destacar que Luz Mila lidera un important 
procés contra les multinacionals extractives que espolien el territori, especialment l’Anglo Gold 
Ashanti -extractora d’or-, el que li ha ocasionat serioses amenaces de mort.

Actualment ha estat delegada pel Congrés dels Pobles per realitzar una gira per tot Europa. Gira que
acabarà al mes de novembre a Ginebra en el marc del llançament a Europa del Congrés dels Pobles.

Us esperem a totes

21/10:: Pública Desobediència, conferència Nora Ancarola, 
19h a Ca la Dona
Publicat el 5 oct 2014 per web.

Us presentem la conferència ” PÚBLICA DESOBEDIÈNCIA” a càrrec de Nora Ancarola, 
reconeguda artista i professora d’art, i presidenta de l’Associació d’Artistes. Una activitat 
programada dins la FemArt 2014, Cos Desobedient

Els grecs tenien el concepte Keres com a fusió entre vellesa i mort, entre malaltia i mort. Des de 
temps immemorials fins a l’actualitat, la cura dels malats o dels ancians ha estat una tasca femenina,
però curiosament no hi ha cap divinitat que representi aquesta situació; al contrari  Ker o Keres , 
amb ajuda de les Moires, eren les que posaven fi a la vida de forma poc natural, com si la figura 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/785901-seguim-vius.html?cca=1
http://www.caladona.org/2014/10/2110-publica-desobediencia-conferencia-nora-ancarola-19h-a-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/2014/10/2110-publica-desobediencia-conferencia-nora-ancarola-19h-a-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/2014/10/luzmila-ruano-de-colombia/
http://www.caladona.org/2014/10/luzmila-ruano-de-colombia/


femenina  estigués més identificada amb la mort que no pas en la vida.(…)

En aquest treball de ficció la Sibil·la de Cumes se’ns revela Anti-Keres, i les tasques que realitzen 
les innombrables dones que tenen cura de la part més vulnerable de la humanitat se’ns revela també 
Anti-Keres.Així mateix, en la nostra obra hem compartit tres premisses: explorar la construcció de 
la persona que té cura; fer-ho des d’un hipotètic espai del que és privat (encara que no en exclusiva) 
com a lloc d’esdeveniments i experiències emocionals, i crear un nou mite, Anti-Keres, que posi 
damunt la taula les preguntes  que les dones ens fem davant d’aquest paper ocult, però clarament 
assignat al llarg de la nostra història, i al seu torn, tan present encara en l’actualitat

**Fragment extret del text “Tres peces d’un trencaclosques” que escriu Nora Ancarola i que prologa
el Catàleg del projecte artístic i expositiu Trilogia de la Privadesa “ (Ed. mxespai1010, Barcelona)

Nora Ancarola. Nascuda a Buenos Aires en 1955, és una artista que viu i treballa a Barcelona des de
l’any 1978. Amiga de Ca la Dona, sempre ha recolzat el projecte Femart, formant part dels jurats de
les diferents mostres, assessorant i donant suport material, tècnic i artístic a les nostres exposicions. 
Ha estat la nostra mentora i un important referent. A partir de l’any 2000 dirigeix, al costat de 
Marga Ximenez, MX ESPAI 1010, espai d’art contemporani de Barcelona, amb la qual també crea 
MX Edicions 1010 en el 2004, per la qual cosa reben el Premi a les Iniciatives en el 2008 de 
l’Associació de Crítics d’art de Catalunya. Coordina i comissaria cicles i exposicions com 
Videopak, cicle anual de vídeo instal·lacions, El desconegut dels coneguts, Dobles pells, Nóvísimos,
entre  d’altres, alhora que es dedica a l’ensenyament de l’art. Ha rebut diversos premis i beques que 
li permeten continuar en una línia de producció independent i de recerca. És llicenciada en Belles 
arts per la Universitat de Belles arts de Barcelona.

Des de 1998 realitza estudis sobre tècniques processos i expressions audiovisuals, a Buenos Aires, 
Roma i Barcelona.Des de Correcció (Col·legi Aparelladors, Barcelona 1991), Paisatge Submergit 
(Capella de Sant Roc, Valls 1992, Riu de (la) Plata (Centre d’Art Contemporani Recoleta, Buenos 
Aires 1996), Missiones-Desaparegudes (Galeria Tall, Buenos Aires 1996-Galeria Zenit, Copenague 
1997), Rio de (la) Plata (La Xina-Art i M.X.ESPAI, Barcelona 1999), Paisatge-Memòria (Bobigny, 
París 2000),Naranjitas de la Xina ((La Xina-Art, Barcelona 2002), Sibil·la amb Marga Ximenez 
(L’interior celler, Barcelona 2004-05. Belgrad 2005-06, Copenhaguen 2006), En l’interior celler del 
meu estimat, amb Jacobo Sucari (L’interior Celler, 2005, MX Espai 1010, Barcelona 2006), Domus 
Aurea, amb Marga Ximenez (TPK, Barcelona 2007. Centri d’Art Côte donis Neiges, Mont-real, 
2008), Entrellibres (MX Espai 1010, Barcelona 2009), Trilogia de la privadesa en col·laboració amb
Marga Ximenez (Arts Santa Mònica de Barcelona, 2010; Centri d’Art Roca Umbert de Granollers, 
2011; Carte d’Art de Catania, Itàlia, 2012; Embull 2 de Tarragona, 2013; Centri d’Estudis Ilerdencs 
de Lleida, 2013);

Realitza la seva obra integrada a l’espai, on la interacció entre ficció i realitat responen a una 
proposta reflexiva respecte del present. Treballa en pintura i mitjans audiovisuals i de forma 
articular en instal·lacions multidisciplinàries.

Us deixem l’enllaç a la notícia publicada a El Punt Avui “Seguim vius”, amb Nora Ancarola de 
protagonista (07/10/14).

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/785901-seguim-vius.html?cca=1


16/10:: CINEPIONERES amb Nadia Pizzuti, dins FemArt 
2014
Publicat el 5 oct 2014 per web.

Us presentem el seminari CinePioneres, activitat programada dins la FemArt 2014, Cos 

Desobedient…

CINEPIONERES, seminari que proposa omplir buits de memòria, mostrant el seu extraordinari 
treball, a càrrec de la periodista, escriptora i cineasta italiana Nadia Pizzuti.

“La presència de les dones al cinema, des de la direcció fins a la interpretació i del guió al muntatge
va ser massiva i molt significativa a Europa i als Estats Units fins a l’any 1930…”

CONTINGUT

1) ALICE GUY, LA PRIMERA Nascuda a França el 1873 i morta als Estats Units el 1968, Alice 
Guy va ser la primera directora i productora de la història del cinema. Mestra de la comicitat, va 
rodar desenes de pel·lícules amb personatges de dones transgressores, jugant amb el canvi de rols de
gènere i el transvestisme.

9 curts i curtíssims rodats a França i a USA: La fée aux choux (La fada de les cols) 1897 de 
56”,Alice tourne une phonoscène 1905   50”, Ballet Libella (42”), Au bal de Flore (4’), Une femme 
collante (Una dona enganxifosa)  1906   3’, Madame a des envies (La senyora te desitjos) 1906  
4.42”, Les résultats du féminisme (Els resultats del feminisme) 1906  7’ , Le piano irrésistible (El 
piano irresistible) 1906   5’,  Algie the miner (Algie el miner), Usa 1912   9’30”.  – TOT   36’

2) DIVES I NO DIVES ENTRE EUROPA I USA

Curts i seqüències de l’Asta Nielson (Zapatas Bande, 1914 3’), Lotte Reiniger (Les aventures del 
príncep Ahmed  (1926   3’21, Carmen  1933 4’), Musidora (actriu, serial Les Vampires 1915 2’45”),
Olga Preobrazhenskaya (Les dones de Ryazan 1927  4’ ,  Yelizaveta Svilova (muntatge de L’uomo 
con la macchina da presa di Dziga Vertov,  4’20”). – TOT. 22’

3) DOROTHY ARZNER, DESAFIA HOLLYWOOD

Seqüència de “Dance, Girl, Dance” (Balla, noieta, balla) 1940  2’20”.

4) GERMAINE DULAC, L’AVANTGUARDA FEMMINISTA

Extracte de ‘La coquille et le clergyman’ (1927  5’), Thèmes et variations  1928   2’ – TOT.  7’

6) LA CARICA DE LES ITALIANES

http://www.caladona.org/2014/10/1610-cinepioneres-amb-nadia-pizzuti-dins-femart-2014/
http://www.caladona.org/2014/10/1610-cinepioneres-amb-nadia-pizzuti-dins-femart-2014/


Fragments de ‘A Santanotte de l’Elvira Notari 1922   5’38  i curtmetratge ‘Lea e il gomitolo’ de Lea
Giunchi  1913  4’47”. – TOT. 11’

Nadia Pizzuti. D’origen franco-italià, va néixer a Roma i viu  a Roma. És periodista, escriptora i 
cineasta. Del 1997 fins l’any 2000 va dirigir la seu de l’agència ANSA a Teheran. Va ser la primera 
dona corresponsal de la premsa internacional en ser acreditada a l’Iran post-revolucionari. És autora
del llibre Mille e un giorno con gli ayatollah (Datanews, 2002) y coautora de Jeunesse d’Iran, les 
voix du changement, publicat per l’editorial francesa Autrement (2001). Als anys 90 va escriure i 
dirigir diversos curtmetratges amb el grup d’artistes de vídeo Una volta per tutte, entre ells destaca 
Vicine di casa, dedicat a les dones de l’ex Iugoslàvia.A partir de la aparició de Il giardino di 
Shahrzad, de Vida (Il dito e la luna 2006, que es pot trobar traduít al espanyol a la llibreria 
Cómplices), es va implicar, juntament amb activistes iranianes, en la promoció d’aquest llibre, del 
que ens va parlar a Ca la Dona l’octubre de 2013, aportant els seus coneixements sobre lesbianisme 
a Iran. És també autora del documental Amica Nostra Angela, (2012) un retrat coral de la filòsofa 
napolitana Angela Putino. De caràcter alegre i xerraire, Nadia és una gran comunicadora i una 
experta en el tema que es proposa.

Més informació FemArt 2014: http://www.caladona.org/2014/10/femart2014/

17/10:: Aliments de proximitat: horts urbans i km 0
Publicat el 5 oct 2014 per web.

Les Horteres de Ca la Dona estrenem temporada i us convidem a compartir una tarda amb 
nosaltres en motiu del dia internacional pel Dret a l’alimentació. 

Xerrada-col·loqui “Aliments de proximitat: horts urbans i km 0″ amb Manela González i totes 
les assistents.

Com a dones i horteres ens preocupa què mengem i què donem de menjar a la nostra gent. 
L’agricultura la van inventar les dones (segons tots els antropòlegs), els romans i els egipcis tenien 
deesses (no deus) per a l’agricultura, i en quasi bé totes les cultures són les dones les que nodreixen 
a la família cuinant, cultivant petits horts i criant animals com gallines i conills al costat de casa, o 
anant al mercat a proveir.

http://www.caladona.org/2014/10/dretalimentacio/
http://www.caladona.org/2014/10/femart2014/


Al voltant de la producció moderna d’aliments hi ha molts “bulos”, falsos conceptes, i mentides 
descarades. Els interessos econòmics que es mouen en l’Agrifood Market són molt poderosos i fan 
creure el que volen, mouen voluntats i obtenen subvencions.

Coneixerem els mercats dels aliments (Borsa de Chicago, Mercats de futurs, Grans cadenes de 
distribució) i el que representa el moviment km0, nascut a Itàlia fa uns deu anys.

També ens endinsarem en el goig de produir una mateixa algun dels aliments, els horts urbans, i el 
seu paper també com a “Aliment espiritual” per una societat falta de contacte amb la natura.

Et preocupa què mengem? 

Vols compartir amb nosaltres les teves resistències quotidianes?

T’esperem, divendres 17 d’octubre, a Ca la Dona, 18:30h.

(el Dia internacional pel Dret a l’Alimentació és el 16 d’octubre, per motius d’agenda de la casa 
aquesta activitat es trasllada al divendres 17 d’octubre).

acte per a dones. Ca la Dona, carrer de Ripoll 25 de Barcelona

blog projecte hort ca la dona: https://femhortcaladona.wordpress.com/

23l10:: Assemblea Ca la Dona
Publicat el 5 oct 2014 per web.

Dones, reserveu-vos 23 d’octubre per trobar-nos en assemblea. El 25 d’octubre arriba 
l’OpenHouse a Ca la Dona.  L’assemblea de sòcies serà dijous 23 d’octubre. Disculpeu!.

Com dèiem al juliol…hi ha moviments a la casa, aviat comencen les obres de les plantes que manca
acabar a l’edifici, la comissió de l’espai d’acollida està fent feina, altes comissions potser també 
tenen informacions, hi ha temes que cal compartir entre totes…

data: 23/10  Horari: 1a convocatòria 19h, Inici 19:30h

Ordre dia:

-Presentació nova companya a secretaria, Ana P.M

-Ripoll 25. l’estat de la qüestió

-GTreball.Repensant l’ Espai Acollida

-Informacions d’altres GTreball (si hi ha informacions a compartir)

http://www.caladona.org/2014/10/assemblea-socies-ca-la-dona/
https://femhortcaladona.wordpress.com/


-Manifestos. Suports

Consulta popular sobre el futur polític de Catalunya.  Vaga de Totes.

-Diversos Agenda

-Quedar per la propera

moltes gràcies…us esperem a totes!

01|10:: Presentació del darrer poemari de Pepa Cantarero
Publicat el 26 set 2014 per Cld_info.

Presentació del darrer poemari de Pepa Cantarero,

a càrrec de Maria Morón,

Las Lenguas de la Pasión.

L’autora llegirà els seus poemes,

acompanyada de Jade Sal, Carme Deltell i Loredana Cozzi

Serà el dimecres dia 1 d’octubre, a les 19:30h, a Ca la Dona

27l09:: Acte de Reconeixement a Joana Creus
Publicat el 22 set 2014 per web.

http://www.caladona.org/2014/09/27l09-acte-de-reconeixement-a-joana-creus/
http://www.caladona.org/2014/09/darrer-poemari-de-pepa-cantarero/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/presentaci%C3%B3n-Lenguas-de-la-Pasi%C3%B3n.png
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/joanacreus.jpg


Des de fa uns anys, la nostra companya Joana Creus viu a Argelaguer amb la seva filla Núria. 
Aquest any 2014 ha fet el seu 90è aniversari.

La Glòria Bosch i l’Isabel Franc l’han anat a visitar i ens volen mostrar on viu, com viu i com està 
d’eixerida.

Reserveu-vos el 27 de setembre que la Joana vindrà a Ca la Dona. Volem passar una estona amb
ella, conversar, sentir-la recitar, llegir els seus poemes i cantar.

Esperem que aquesta trobada us convidi a fer-li una visita.

Dissabte 27 de Setembre de 2014, 12h a Ca la Dona (c/Ripoll 25 de Barcelona)

Durada de l’acte: 1 hora aprox.

Coordinació: Isabel Franc i Glòria Bosch

Mestra de cerimònies: Babeth Ripoll

Conversa amb passi de vídeos i fotografies.

Canvi data assemblea prevista pel 4/10
Publicat el 21 set 2014 per Cld_info.

Benvolgudes, la convocatòria d’assemblea sòcies Ca la Dona prevista pel 4/10 s’aplaça, fins 
dissabte 25 d’octubre! Al llarg dels propers dies confirmarem el 25/10, cal bellugar una activitat 
prevista.

Com dèiem al juliol…hi ha moviments a la casa, 

aviat comencen les obres de les plantes que manca acabar a l’edifici, 

la comissió de l’espai d’acollida està fent feina, 

altes comissions potser també tenen informacions…

Esteu atentes a les informacions per reservar-vos el matí d’assemblea…moltes gràcies!

22l09::LLEURE FEMINISTA: Lluïsa Vidal al MMC!
Publicat el 5 set 2014 per web.

http://www.caladona.org/2014/09/lleure-feminista-lluisa-vidal-al-mmc/
http://www.caladona.org/2014/09/assemblea-de-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/AMB-ULLS-DE-DONA-341x480.jpg


Sòcies i amigues…des de Ca la Dona us proposem anar juntes a veure l’exposició temporal del 
Museu Modernista de Catalunya: 

“Amb ulls de dona. Lluïsa Vidal, la pintora modernista”
L’Esther Saez ens farà la visita guiada!, dilluns 22 de setembre.

MMCAT, Museu del Modernisme Català

Balmes, 48  (Balmes/Consell de Cent/mar)

Preus :

Entrada general 10€

Entrada jubilades 7€

Entrada en línia 8,5€

Entrada en grup ( més de 8 dones) 8€

Ens trobem  a l’entrada del Museu a les 18h

Donades les petites dimensions de la sala on hi ha l’exposició, hem pensat de fer la introducció 
general al mateix bar del museu  i després entrar per grups per a poder-nos moure amb més 
comoditat. Fins dilluns!

Web del MMC: info de l’exposició

19l09:: Presentació 2on número revista Pikara…19h
Publicat el 2 set 2014 per web.

El 19 de setembre, a les 19h, tindrem a Ca la Dona companyes de Pikara per a presentar-nos el 
número dos de la seva edició en paper.

Conversarem amb Pikara i podrem, després, gaudir d’una minifesta de celebració d’aquest número 
2.

http://www.caladona.org/2014/09/presentem-revista-pikara/
http://www.mmcat.cat/blog/exposicio-temporal-amb-ulls-de-dona-lluisa-vidal-la-pintora-modernista/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/verkami_768722e005a06b4e124e5cc1ef62e73f.jpg


Com diuen les Pikara…

“Nos hemos venido arriba, y esta vez tiene 146 páginas a color (el doble que el año pasado). 
Además de la selección de contenidos del segundo año de pikaramagazine.com, hemos incluido 
también contenidos inéditos para sorprenderlos. Puedes consultar el índice de contenidos aquí. 
Portada, contraportada y portadas de secciones ilustradas por Emma Gascó y maquetación a cargo 
de Señora Milton.” Continua llegint aquí.

Ens veiem divendres!

Expo :: Dones del moviment veïnal d’ahir i d’avui :.
Publicat el 10 jul 2014 per Cld_info.

Aquest mes de juliol, fins el dia 25, podrem gaudir a Ca la Dona de l’Exposició 
de la Confavc 

___________________________________________

Dones del moviment veïnal d’ahir i d’avui
(la web de l’expo, aquí)

Les dones han estat invisibles als diversos moviments socials mixtes, també al moviment veïnal. No
obstant, i potser com a cap d’altre, la història de les Associacions veïnals (AV) no es pot entendre 
sense l’aportació de les veïnes.

La seva proximitat als espais i les necessitats de la cura les va fer sensibles a demandes que no eren 
específiques de les dones però que elles van encapçalar des de les diverses Vocalies de Dones que 
van crear i al carrer.

Demandes que anaven des de semàfors a cruïlles perilloses fins a escoles bressol, ambulatoris, 
mercats, zones verdes i un llarg etcètera. Demandes que anaven adreçades a millorar la qualitat de 
vida als barris.

Els itineraris de la cura al barri, la sociabilitat femenina, tenen molt a veure amb el repertori de les 
activitats de lluita que les entitats veïnals van dur a terme, com el repartiment de fulletons, les 

http://dones.confavc.cat/
http://www.confavc.cat/
http://www.caladona.org/2014/07/expo-dones-del-moviment-veinal-dahir-i-davui/
http://www.pikaramagazine.com/pikara-en-papel/
http://www.verkami.com/projects/9247-pikara-magazine-en-papel-no2/blog/14925-mas-adelantos


recollides de signatures, etc. Mentre duien els infants a l’escola, o passaven per l’ambulatori o pel 
mercat, les veïnes dels barris anaven teixint xarxes de complicitat que s’activaven amb els talls de 
circulació, les ocupacions o les manifestacions.

Les fotos de l’època ens les mostren sempre a primera fila tot i que els llocs de representació eren 
invariablement assumits pels homes.

Però les dones del moviment veïnal van anar més enllà, no només volien habitatges dignes en barris
amb serveis públics de qualitat, també volien re- inventar les seves vides. Per això van crear 
vocalies i grups de dones als barris: el feminisme de les classes populars. Organitzacions exclusives 
de dones, autònomes o vinculades a les entitats veïnals, un moviment horitzontal i capil·lar que va 
arribar a una gran quantitat de barris i pobles del nostre país.

“Les dones han estat invisibles als diversos moviments socials 
mixtes”

Un feminisme que les va dur a reivindicar el dret al divorci, als anticonceptius, a l’avortament, a 
crear els primers centres de planning o a fer front a les agressions masclistes, emprant, aquí també, 
diverses formes de lluita que van anar des de les sortides massives de dones per a “fer nostra la nit” 
fins a escraches a maltractadors, xerrades multitudinàries sobre anticoncepció o permanències en 
què es donaven adreces i instruccions a les dones que volien anar a avortar.

Aquestes pràctiques que els anys setanta i principis dels vuitanta, quan els anticonceptius i 
l’avortament eren il·legals, constituïren importants mostres de desobediència civil, poc conegudes ni
reconegudes encara.

Abans i ara la lluita de les dones per reivindicar serveis i equipaments públics als barris han ampliat 
els límits d’allò que ha de formar part dels drets de ciutadania.

Perquè sense la cura no hi ha vida i la cura de les persones i del Planeta són cada cop més urgents. 
Per tant, ens cal conèixer i reconèixer-nos en la història de les dones del moviment veïnal per tal de 
donar continuïtat a la seva lluita pel bé comú.

“Quan els anticonceptius i l’avortament eren il·legals, algunes 
pràctiques constituïren importants mostres de desobediència civil, 
poc conegudes ni reconegudes encara”

COS DESOBEDIENT :: bases FemArt 2014
Publicat el 30 jun 2014 per Cld_info.

http://www.caladona.org/2014/06/cos-desobedient-bases-femart-2014/


02|07 :: Poder adult dins el moviment feminista
Publicat el 30 jun 2014 per Cld_info.

08|07 :: Eva Fernández al Cicle Vincles Feministes
Publicat el 30 jun 2014 per Cld_info.

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

Així, el 8 de juliol, a les 19h, compartirem un temps amb Eva Fernàndez, activista veïnal, 
feminista, coneguda per totes per haver estat presidenta de la FAVB. 

L’Eva, a més, està investigant sobre la participació de les dones en els orígens del moviment veïnal. 

http://www.caladona.org/2014/06/0807-eva-fernandez-al-cicle-vincles-feministes/
http://www.caladona.org/2014/06/0207-poder-adult-dins-el-moviment-feminista/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2009/12/basesFemart2014-1a.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2009/12/basesFemart2014-1b.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/06/PoderAdult.jpeg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/06/EvaFernandez1.jpg


Moltes de vosaltres vau ser presents en vocalies de dones, AAVV, en reivindicacions pels centres de
planificació familiar, per les escoles bressol, pels semàfors; en accions de suport i protecció a dones 
que patien violència masclista; en campanyes de sensibilització sobre la sexualitat, el plaer i 
l’apoderament sobre el propi cos, etc.

Així, en aquesta trobada, podem conversar amb l’Eva sobre tota aquesta etapa de la nostra història 
individual i col·lectiva i, també, sobre altres vincles feministes que ella ha teixit i continua teixint al 
llarg de la seva intensa vida d’activisme. 

I, si tot va com està previst, podrem gaudir també de l’Exposició Dones del Moviment Veïnal 
d’Ahir i d’Avui, de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, en la què la pròpia Eva hi
ha col·laborat. Aquí podeu gaudir dels continguts virtuals de l’expo.

L’acció de la paraula :: Com parlar en públic :: 10 a 31|07
Publicat el 29 jun 2014 per Cld_info.

Taller eminentment pràctic dirigit a totes aquelles dones que, per motius professionals o 
personals, senten la necessitat de millorar la manera com es comuniquen.

Dates: dijous 10, 17, 24 i 31 de juliol (si el 31 moltes no podeu, es pot valorar canviar la data o 
reduir el curs).

Horari: de 18h a 21h, a Ca la Dona

Preu: 65€. Si ets sòcia de Ca la Dona o el projecte Vaca 52€

Inscripcions: aquí.

https://docs.google.com/forms/d/1ntWOBrLjgTlZmf9g4mQe2vuCXJGkgdVKbsvHKNBc0hQ/viewform
http://www.caladona.org/2014/06/l%E2%80%99accio-de-la-paraula-com-parlar-en-public-10-a-3107/
http://dones.confavc.cat/
http://www.confavc.cat/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/06/fulletExpo.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/06/cargol.jpg


Explorarem com donar vida a la paraula a través de la veu, entesa com una capacitat que implica tot
el nostre cos, en la seva totalitat psíquica i física.

Descobrir que no és tant determinant el que diem sinó com ho diem, què comuniquem, com influïm 
o modifiquem a qui ens escolta.

Prendrem consciència dels nostres hàbits corporals, vocals i respiratoris (com ens relacionem amb 
nosaltres mateixes i amb les altres).

Explorarem com obrir el nostre ventall expressiu i creatiu (com el to de veu, el volum i el ritme de 
la parla serveixen a la nostra intenció).

Farem dos tipus de pràctiques segons els interessos de cada participant:

• Lectura i interpretació de textos lírics, dramàtics i narratius. 

• Simulació de situacions diverses (una ponència, reunió o entrevista de feina, un debat, una 

celebració familiar, una reunió veïnal, una conversa informal, etc.). 

Com a resultat les participants seran conscients de com s’expressen verbalment i amb el seu cos, 
tindran més confiança i aprendran recursos per treure més profit de tot el seu potencial.

***********

Gemma Julià és actriu, creadora escènica, pedagoga teatral i terapeuta.

Info de Gemma Julià al Projecte Vaca 

Web de Gemma Julià

Llicenciada en Interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona i en Psicologia a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Complementa la seva formació a diverses escoles de Nova York durant 
tres anys.

En la seva trajectòria professional combina les feines com actriu amb la pedagogia teatral, la 
direcció de tallers de teatre i la formació en diferents àmbits (Escoles d’Arts Escèniques, Instituts de
Secundària, Centres Cívics i diversos entorns professionals).

És practicant de reiki i terapeuta biodinàmica craneosacral.

És membre de l’associació d’actors i directors professionals de Catalunya, sòcia de Projecte Vaca 
(Associació de creadores escèniques) i Pallassos sense Fronteres.

19|06 :: Colita a Ca la Dona
Publicat el 30 mai 2014 per Cld_info.

Benvolgudes sòcies i amigues,

Actualment hi ha una exposició de la Colita a la Pedrera, Colita, perquè si! (+info).

És una exposició molt interessant no solament per a poder contemplar l’obra d’una gran fotògrafa 
sinó perquè ens permet descobrir-ne totes les seves facetes. La seva carrera ens mostra també tota 
una història de Barcelona, entre d’altres.

http://www.lapedrera.com/ca/exposicions/fotografia/colita-perque-si
http://www.caladona.org/2014/05/1906-colita-a-ca-la-dona/
http://aadpc.cat/minisitescodi/index.php?id=890
http://projectevaca.com/activitats/gemma-julia


La proposta que us fem és que anem cadascuna pel nostre compte a veure l’exposició i el 19 de
juny, a les 19h, ens trobem aquí a Cld amb la Colita per a comentar-la. 

Bona visita a l’exposició i fins el dijous 19 de juny a les 19h!!

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

“Fins al 13 de juliol de 2014. Exposició d’Isabel Steva, Colita, una de les artistes més destacades de
la fotografia catalana contemporània.

COLITA, sobrenom d’Isabel Steva Hernández (Barcelona, 1940), és un dels referents indiscutibles 
de la fotografia catalana contemporània. Directa, intel·ligent, sensible, compromesa, crítica i sense 
prejudicis, la seva producció es pot definir, més enllà de l’estètica, per la seva implicació en el 
temps que li ha tocat viure.

La seva obra, allunyada de l’artifici i de tota pretensió artística, no és simplement un document de la
realitat, sinó la projecció de les seves experiències i opinions, i conforma un corpus visual que 
recull mig segle de la nostra història recent.

Amb l’exposició «Colita, perquè sí!», comissariada per Laura Terré, la Fundació Catalunya – La 
Pedrera presenta la… continua llegint“

01|06 :: 2a Fira d’intercanvi, segona ma i creadores 
alternatives de Ca la Dona
Publicat el 14 mai 2014 per Cld_info.

Torna la fira d’intercanvi, segona mà i creadores alternatives de Ca la Dona! Una fira amb activitats 
i parades on trobaràs objectes molt variats….roba, artesania, complements, joies, art, utensilis de 
cuina, joguines, antiguitats, discs, etc.

Ara que comença l’estiu…fes el canvi d’armari a Ca la Dona! …reutilitzar, reciclar, compartir, 
intercanviar…consumir d’una altra manera, més sostenible i responsable, coneixent com ens ho fem
per sortir de la crisi, projectes individuals o col·lectius.

Si no tens coses per portar…vine, tria i remena, segur que fas alguna troballa mentre passes una 
bona estona.

http://www.caladona.org/2014/05/0106-2a-fira-dintercanvi-segona-ma-i-creadores/
http://www.caladona.org/2014/05/0106-2a-fira-dintercanvi-segona-ma-i-creadores/
http://www.lapedrera.com/ca/exposicions/fotografia/colita-perque-si
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/05/cartell1junyfiracaladona.jpg


Entre les parades, hi haurà una de 2a mà amb objectes donats per sòcies i amigues que els cedeixen 
pel sosteniment del projecte de Ca la Dona.

Si tens una estona lliure, a part de mirar i remenar entre les paradetes, pots fer de paradista de Ca la 
Dona? O t’agradaria més donar un cop demà al “nobar”? Sigui com sigui….aquí tens un formulari 
per apuntar-te! Moltes gràcies!!!! http://doodle.com/xbr23r24wp9gsf3p Recordatori:  pots portar 
roba i objectes que tinguis per casa i ja no fas servir i un parell de penjadors que et sobrin!

Programa

11h – 20h Fira

13h Coneixent els Mercats i Fires alternatives a Barcelona, una opció de consum sostenible

17:00h Taller creatiu per a criatures amb la Rose

18h Llimonada fresqueta

Tens temps lliure? Vols donar un cop de mà al grupet que està dinamitzant la Fira? Necessitem 
ajuda per fer torns a la parada de ca la dona i per l’espai de trobada…
:http://doodle.com/xbr23r24wp9gsf3p

Vols participar amb una parada? Omple el formulari de preinscripció Termini per apuntar-nos per 
posar paradeta i organitzar-nos: Diumenge 25 de maig a les 23h. INSCRIPCIONS UN ÈXIT!

Si no vols posar paradeta però tens coses que ja no utilitzes a casa o reciclatges que has fet….pots 
cedir-ho per la paradeta solidària de Ca la Dona. A partir del 20 de maig tindrem habilitat un espai 
de recollida.

tot a Ca la Dona, c/Ripoll 25, de Barcelona

Esdeveniment al Facebook de Ca la Dona:

I recordeu: el primer cap de setmana de juliol, Fira Feminista a Can Batlló!

Aviat en tindrem més informació

13|04 La República Feminista Independent :: Dona: repressió i
invisibilitat
Publicat el 11 abr 2014 per Cld_info.

http://www.caladona.org/2014/04/1304-la-republica-feminista-independent-dones-repressio-i-invisibilitat/
http://www.caladona.org/2014/04/1304-la-republica-feminista-independent-dones-repressio-i-invisibilitat/
http://doodle.com/xbr23r24wp9gsf3p
http://doodle.com/xbr23r24wp9gsf3p
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/04/republica-feminia-2014-10.jpg


Benvolgudes,

Us convidem a trobar-nos el diumenge 13 d’abril a la 3era edició de la República Feminista 
Independent de Ca la Dona, amb el desig, un cop més, de reconèixer les Dones del 36. Enguany, 
parlarem de l’impacte de la repressió i les violències exercides contra les dones. En èpoques de 
“catàstrofe social” el que sempre trobem és discriminació i maltractament; per tant, violència, 
especialment en les les classes baixes, les nacions oprimides i, encara més, en les dones. Nosaltres, 
tindrem la sort de comptar amb els testimonis de dones extraordinàries que compartiran les seves 
vivències i records.

XERRADA | Dona: REPRESSIÓ I INVISIBILITAT, amb Anna Miñarro, Roser Font i Roser 
Rosés. Presenta l’acte: Vicky Moreno.

i HOMENATGE a Josefina Piquet i el Grup de Dones del 36, a la Rosa Vidal… presència a 
l’acte de Conxa Pérez, de les Dones del 36.

Tancarà l’acte la Maga Glòria

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

Roser Font: nascuda a la presó de Castelló l’any 1940. Com resignificar el maltractament?

Roser Rosés: una nena refugiada a la URSS, i dues guerres.

Anna Miñarro: psicòloga clínica i psicoanalista, co-directora de la recerca Trauma Psíquic i 
Transmissió Intergeneracional.

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

Hi haurà vermut per acabar l’acte

Organitza: República Feminista Independent de Ca la Dona

Lloc: Ca la Dona, c/Ripoll 25 de Barcelona

9|04 Els llibres de La Sal i les nostres lectures
Publicat el 26 mar 2014 per web.

(atenció, la data ha canviat del 3 al 9 d’abril!)

Les dones que estem impulsant el Centre de Documentació de Ca la Dona volem visibilitzar alguns dels tresors que tenim 
en un acte on parlarem dels llibres de La Sal, edicions de les dones.

En companyia d’algunes de les dones que van crear el projecte i el van impulsar, farem un repàs a la
història de l’editorial i … comentarem com aquells llibres van construir el nostre imaginari feminista i a moltes

ens van canviar la vida.

Us esperem el dimecres 9 d’abril, a les 19 h., a Ca la Dona (Ripoll, 25)

http://www.caladona.org/2014/03/dijous-3-dabril-a-ca-la-dona-els-llibres-de-la-sal-i-les-nostres-lectures/


Continua l’ EX-PRESSIONS del Chavelas, amb Maria del 
Alar
Publicat el 26 mar 2014 per Cld_info.

El Chavelas es manté ja com una activitat estable. Ara, durant l’abril i maig tens l’oportunitat 
d’unir-te a l’EX-PRESSIONS!

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

Vols aprofundir, una mica més, en l’amistat amb les nostres veus i, a partir d’aquí, amb les nostres 
respiracions, els cossos, els sentits, les emocions, els pensaments? En aquesta nova edició de 
Chavelas tenim una consigna: EX-PRESSIONS.

Cada veu és una expressió i cantar és una expressió sublim. Per a què la nostra veu gaudeixi de la 
seva expressió en el cant, necessitem reconèixer i deixar anar les petites pressions que obstrueixen 
el seu camí. A això jugarem tot sonant!

http://www.caladona.org/2014/03/continua-l-ex-pressions-del-chavelas-amb-maria-del-alar/
http://www.caladona.org/2014/03/continua-l-ex-pressions-del-chavelas-amb-maria-del-alar/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/03/LaSal_LaCelina.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/03/LaSal_lapeqdif%C3%A7.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/03/LaSal_CosiAigua.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/03/LaSal_kollontai.jpg


Amb Maria del Alar com a facilitadora.

.:Dates:. Divendres 4, 11 i 25 d’abril i 9, 16, 23 i 30 de maig.

.:Horari:. 19:30 a 21:00 h.

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

.:Aportació i inscripcions:. 19€ abril i 25,5€ maig. Si no ets sòcia: 24€abril i 32€ maig. 

Inscripcions en aquest enllaç!

.:

Sobre Maria 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”.

22|03 11h Assemblea de grups, sòcies i amigues
Publicat el 18 mar 2014 per Cld_info.

Benvolgudes,

Aquest dissabte 22 a les 11h del matí estem convocades en assemblea els grups i les dones que 
ens reunim i participem en les activitats de Ca la Dona i també les sòcies i totes les dones que 
estem interessades en aquest projecte.

Fa dos anys que estem a Ripoll 25 i hi ha hagut canvis i noves incorporacions de grups i dones.

Pensem que és un bon moment per (re)conèixer-nos millor i per entomar juntes el repte que suposa 
aquest projecte col·lectiu.

La cosa pot anar així:

• 11h Presentació dels grups i els seus projectes 

http://www.caladona.org/2014/03/2203-11h-assemblea-de-grups-socies-i-amigues/
https://docs.google.com/forms/d/1RbMbY5aZZC7jKDm1Uq6-JOrY7iIz9b9f_t-q7ItJ2ho/viewform


• 12h Debat entorn a Ca la Dona: un espai comú d’acció i resistència de les dones 

• 13h Conclusions i vermut (porta alguna cosa per picar) 

T’hi esperem!

Inauguració | JUGANT A CASETES Mª José Carneros | dv 14
: 19h :: FemArt2014
Publicat el 13 mar 2014 per Cld_info.

Inauguració: Divendres 14 de març, 19h (acte mixte)

Exposició del 17 de març al 4 d’abril. Horari de 16 a 20h de dilluns a divendres (espai de 
dones) 

Cloenda: Divendres 4 d’abril a les 19h (acte mixte)

16m | mercat d’intercanvi, de 2a ma i creadores alternatives | +
de 15 parades!
Publicat el 13 mar 2014 per Cld_info.

http://www.caladona.org/2014/03/16m-mercat-dintercanvi-de-2a-ma-i-creadores-alternatives-de-15-parades/
http://www.caladona.org/2014/03/16m-mercat-dintercanvi-de-2a-ma-i-creadores-alternatives-de-15-parades/
http://www.caladona.org/2014/03/inauguracio-jugant-a-casetes-m%C2%AA-jose-carneros-dv-14-19h-femart2014/
http://www.caladona.org/2014/03/inauguracio-jugant-a-casetes-m%C2%AA-jose-carneros-dv-14-19h-femart2014/
http://femartmostra.blogspot.com.es/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/03/noname.jpeg


28|02 :: Veus feministes en la construcció de democràcies 
participatives. Revisant els aprenentatges
Publicat el 20 feb 2014 per Cld_info.

PROGRAMA (vegeu-lo també aquí)

16.00-16.10: Presentació Jornades i Participants

16.10-16.30 : Aprenentatges feministes de Tunísia, Neila Zoghlami, de l’Association Tunisienne 
des Femmes Democrates

16.30-16.50: Aprenentatges feministes marroquines, Zahra Ouardi de l’Union de l’Action 
Feministe du Marroc

16.50-17.10: Aprenentatges feministes algerianes, Dalila Imatoukene de RACHDA 
(Rassemblement contre la hogra et pour les droits des Algériennes)

17.10-17.30: Descans

17.30-17.50: Aprenentatges feministes catalanes des de la transició fins s.XXI, Montse Cervera 
de Dones per Dones i Ca la Dona

17.50-18.10: Aprenentatges feministes catalanes a l’actualitat, Silvia Alberich Assemblea 
Feministes Indignades i del Fons documental Feminista/LGBTI/Queer “La Fondona”

18.10-19.00: Debat Obert

Lloc: Facultat de Belles Arts, al carrer Pau Gargallo, 4.

Organitza: Cooperacció, amb la col·laboració de Ca la Dona, Dones x Dones i la Marxa Mundial 
de les Dones.

21|02:: Reconeixement a Victòria Sau. 19h Auditori Espai 
F.Bonnemaison, Bcn
Publicat el 18 feb 2014 per web.

http://www.caladona.org/2014/02/2102-reconeixement-a-victoria-sau/
http://www.caladona.org/2014/02/2102-reconeixement-a-victoria-sau/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/02/JornadesDonesMed.pdf
http://www.caladona.org/2014/02/2802-veus-feministes-en-la-construccio-de-democracies-participatives-revisant-els-aprenentatges/
http://www.caladona.org/2014/02/2802-veus-feministes-en-la-construccio-de-democracies-participatives-revisant-els-aprenentatges/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/02/CartellJornades_web.jpg


Victòria Sau Sánchez (1930-2013)

Tal com us vàrem anunciar, les feministes amigues i companyes de la Victòria Sau hem organitzat 
un acte de reconeixement on expressar el record, l’admiració i la gratitud per la seva vida i la seva 
obra el dia 21 de febrer.-obrir pdf-

Us esperem per celebrar el seu feminisme vital, intel·lectual i militant des de les diferents 
aportacions i sensibilitats que han abraçat les contribucions fetes al llarg de la seva vida en molts i 
diferents àmbits.

Mentrestant, com a exemple del saber de Victòria Sau, recordem l’actualitat del seu Diccionario 
ideológico feminista (1981) que comença per l’entrada “Aborto” i diu: Es obvio que mientras 
prosiga el paradigma patriarcal, el cuerpo –y por lo tanto el deseo, la personalidad, la vida en su 
conjunto- de las mujeres seguirá, en mayor o menor medida, enajenado. Y en consecuencia la 
sociedad entera.

Organitza: Ca la Dona i dones properes a Victòria Sau

Col·laboren: Llibreria Pròleg, Editral Icària, CAPS, Tamaia, Xarxa Feminista i Xarxa de Dones per
la Salut

Suport: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i l’Institut Català de les Dones (ICD)

Data i lloc: 21 de febrer, 19h. Auditori de l’espai Francesca Bonnemaison (C/ Sant Pere més Baix, 
núm.7, Barcelona)

21/02:: Reconeixement a Victòria Sau. 19h Auditori Espai 
F.Bonnemaison, Bcn
Publicat el 20 gen 2014 per web.

Victòria Sau Sánchez (1930-2013)

Tal com us vàrem anunciar, les feministes amigues i companyes de la Victòria Sau hem organitzat 
un acte de reconeixement on expressar el record, l’admiració i la gratitud per la seva vida i la seva 
obra el dia 21 de febrer.-obrir pdf-

Us esperem per celebrar el seu feminisme vital, intel·lectual i militant des de les diferents 
aportacions i sensibilitats que han abraçat les contribucions fetes al llarg de la seva vida en molts i 

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/01/Convocatoria-Vict%C3%B2ria-Sau.pdf
http://www.caladona.org/2014/01/2102-reconeixement-a-victoria-sau-19h-auditori-espai-f-bonnemaison-bcn/
http://www.caladona.org/2014/01/2102-reconeixement-a-victoria-sau-19h-auditori-espai-f-bonnemaison-bcn/
https://maps.google.es/maps?q=Sant+Pere+m%C3%A9s+Baix,+7+Barcelona+08003&hl=ca&ie=UTF8&sll=41.39479,2.148768&sspn=0.141138,0.333366&hnear=Carrer+de+Sant+Pere+M%C3%A9s+Baix,+7,+08003+Barcelona&t=m&z=16
https://maps.google.es/maps?q=Sant+Pere+m%C3%A9s+Baix,+7+Barcelona+08003&hl=ca&ie=UTF8&sll=41.39479,2.148768&sspn=0.141138,0.333366&hnear=Carrer+de+Sant+Pere+M%C3%A9s+Baix,+7,+08003+Barcelona&t=m&z=16
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/01/Convocatoria-Vict%C3%B2ria-Sau.pdf
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/01/Convocatoria-Vict%C3%B2ria-Sau.pdf
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/01/Convocatoria-Vict%C3%B2ria-Sau.pdf


diferents àmbits.

Mentrestant, com a exemple del saber de Victòria Sau, recordem l’actualitat del seu Diccionario 
ideológico feminista (1981) que comença per l’entrada “Aborto” i diu: Es obvio que mientras 
prosiga el paradigma patriarcal, el cuerpo –y por lo tanto el deseo, la personalidad, la vida en su 
conjunto- de las mujeres seguirá, en mayor o menor medida, enajenado. Y en consecuencia la 
sociedad entera.

Organitza: Ca la Dona i dones properes a Victòria Sau

Col·laboren: Llibreria Pròleg, CAPS, Tamaia, Xarxa Feminista i Xarxa de Dones per la Salut

Suport: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i l’Institut Català de les Dones (ICD)

Data i lloc: 21 de febrer, 19h. Auditori de l’espai Francesca Bonnemaison (C/ Sant Pere més Baix, 
núm.7, Barcelona)

Inscripcions EX-PRESSIONS Chavelas. Nou taller amb Maria
del Alar
Publicat el 15 gen 2014 per Cld_info.

Torna el Chavelas!   T’agrada cantar? Vols fer-ho en un espai feminista?

Us presentem una proposta bimensual, amb vuit sessions d’una hora i mitja de durada en les que 
aprofundir, una mica més, en l’amistat amb les nostres veus i, a partir d’aquí, amb les nostres 
respiracions, els cossos, els sentits, les emocions, els pensaments. En aquesta nova edició de 
Chavelas tenim una consigna: EX-PRESSIONS.

Cada veu és una expressió i cantar és una expressió sublim. Per a què la nostra veu gaudeixi de la 
seva expressió en el cant, necessitem reconèixer i deixar anar les petites pressions que obstrueixen 
el seu camí. A això jugarem tot sonant!

Amb Maria del Alar com a facilitadora.

.:Dates:. Divendres 7, 14, 21 i 28 de febrer, 7, 14, 21 i 28 de març.

.:Horari:. 19:30 a 21:00 h.

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

.:Aportació i inscripcions:. 64e els dos mesos (es pot fer l’aportació a en dos terminis). Per a les 
sòcies 51e. Inscripcions en aquest vincle!

.:Sobre Maria 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”.

https://docs.google.com/forms/d/1RbMbY5aZZC7jKDm1Uq6-JOrY7iIz9b9f_t-q7ItJ2ho/viewform
http://www.caladona.org/2014/01/inscripcions-ex-pressions-chavelas-nou-taller-amb-maria-del-alar/
http://www.caladona.org/2014/01/inscripcions-ex-pressions-chavelas-nou-taller-amb-maria-del-alar/
https://maps.google.es/maps?q=Sant+Pere+m%C3%A9s+Baix,+7+Barcelona+08003&hl=ca&ie=UTF8&sll=41.39479,2.148768&sspn=0.141138,0.333366&hnear=Carrer+de+Sant+Pere+M%C3%A9s+Baix,+7,+08003+Barcelona&t=m&z=16
https://maps.google.es/maps?q=Sant+Pere+m%C3%A9s+Baix,+7+Barcelona+08003&hl=ca&ie=UTF8&sll=41.39479,2.148768&sspn=0.141138,0.333366&hnear=Carrer+de+Sant+Pere+M%C3%A9s+Baix,+7,+08003+Barcelona&t=m&z=16


10|01:: sopar! Conjurem forces i ànims…
Publicat el 8 gen 2014 per Cld_info.

Comencem el curs juntes, conjurant forces i ànims per la feinada que ens espera aquest 2014:
 sopem el divendres 10 gener, a les 21h a Ca la Dona.

Encara no t’hi has apuntat? Queden pocs dies! Per apuntar-
te: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
usp=drive_web&formkey=dHdoMC02ZldNdmZZWmR6UUdtOGpLbkE6MQ#gid=0

Per conjurs de tota mena: activitats@caladona.org (o al formulari del sopar).

EL SOPAR (unes quantes activistes culinàries el preparem -estil bufet):

(entrants)

Trufa de formatge de cabra i pistatxos

Crema de sobrasada i mel (amb torradeta)

Pinxo de patata amb pebre vermell dolç,sal escames i rajolí oli oliva

(principals)

Sopa de carbassa amb gingebre

Amanida d’escarola i magrana

Llagonissa del Delta amb pomes reineta de Girona i canyella de país llunyà

Arròs de Pals perfumat amb clau

(postres)

Pastís de xocolata

Pa amb tomàquet i sense sucar

Aigua

Copa vi o cervessa

Copa cava

Aportació sopar 10€

Més informació sobre la trobada 10/01:

http://www.caladona.org/2013/12/1001-sopar-solidari-ca-la-dona-per-un-2014-molt-feminista/

http://www.caladona.org/2013/12/1001-sopar-solidari-ca-la-dona-per-un-2014-molt-feminista/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dHdoMC02ZldNdmZZWmR6UUdtOGpLbkE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dHdoMC02ZldNdmZZWmR6UUdtOGpLbkE6MQ#gid=0
http://www.caladona.org/2014/01/1001-sopar-conjurem-forces-i-anims/
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