
Memòria actes organitzats per Ca la Dona

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

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

http://www.caladona.org/2014/12/bonany2015-sopar/
http://www.caladona.org/2014/12/bonany2015-sopar/
http://www.caladona.org/2015/01/1901-reunio-de-grups-ca-la-dona/
http://www.gaza-health.com/en/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/caladona.jpg


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
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!!

29/01:: Convocatòria per preparar el 8Març
Publicat a 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

05/02::Acte de reconeixement i donatge a Montserrat Abelló
Publicat a 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:

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
http://www.caladona.org/2015/01/2901-convocatoria-per-preparar-el-8marc/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/01/Cartel-MontserratAbello1aclo2.jpg


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


Preparem la Fira Feminista de Ca la Dona: PRIMAVERA
Publicat a 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!

12/02:: Preparació 8 de març, convocatòria unitària
Publicat a 1 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

http://www.caladona.org/2015/02/8-de-marc/
http://www.caladona.org/2015/01/preparem-la-fira-feminista-de-ca-la-dona-primavera/
http://goo.gl/forms/gA1UPS1Gi6
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2014/09/DSC_8463.JPG


07/03:: Fira Feminista de Ca la Dona “PRIMAVERA”
Publicat a 20 feb 2015 per web.

Benvolgudes…el dissabte 07/03 farem una nova edició de la FemFira! de 11 a 19h…

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.

Aquest cop serà una ocasió especial doncs tindrem e 8 de maç a tocar i vestirem la Fira de 8
de març!!!

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

07/03:: Fira Feminista de Ca la Dona: celebrem el 8 de Març!
Publicat a 1 mar 2015 per secretaria caladona.

Benvolgudes…el dissabte 07/03  arriba una nova edició de la FemFira! de 11 a 19h…Aquest
cop serà una ocasió especial doncs tindrem e 8 de maç a tocar i vestirem la Fira de 8 de

http://www.caladona.org/2015/03/0703-fira-feminista-de-ca-la-dona-%E2%80%9Cprimavera%E2%80%9D/
http://www.caladona.org/2015/02/0703-fira-feminista-de-ca-la-dona-primavera/
http://goo.gl/forms/gA1UPS1Gi6
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/Cartell-Fem-Fira-4%C2%AA-edici%C3%B3-wp.jpg


març!!!

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.

Pots passar per Ca la Dona d’11 a 19h…Al vespre hi ha la FESTA 8 MARÇ  al Centre Artesà
Tradicionarius, Gràcia, M.L3 Fontana

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/Cartell-Fem-Fira-4%C2%AA-edici%C3%B3-wp.jpg


08/03:: Manifestació 8 de Març a Barcelona
Publicat a 20 feb 2015 per web.

El 8 de març totes al carrer per reivindicar el 8 de març, Dia internacional de les Dones!

LA REVOLUCIÓ SERÀ FEMINISTA O NO SERÀ

A Barcelona, la Comissió unitària pel 8 de març prepara la manifestació pel DIUMENGE 8 DE
MARÇ 2015 a les  12 DEL MIGDIA AMB INICI A LA PLAÇA UNIVERSITAT, PASSANT PER
RAMBLES FINS A LA PLAÇA SANT JAUME

AMB L’ANIMACIÓ DE LES PERCUDONES!

Aviat manifest i resta de detalls….

Propera reunió preparació: dimarts 3 de març a Ca la Dona…totes convidades!

Ca la Dona

12/03:: Inauguració de l’exposició “Tell Me Your Story”
Publicat a 2 mar 2015 per secretaria caladona.

Tenim el  gust de presentar l’expo individual de la  guanyadora de l’edició 2014, la Cyntia
Fusillo     Ross a l’espai expositiu del FEM ART.

Inauguració dijous 12 de març a les 19h

Expo fins el 31 de març en horari de tardes

Ca la Dona, carrer Ripoll 25. 08001, BARCELONA

http://www.caladona.org/2015/03/1203-inauguracio-de-lexposicio-tell-me-your-story/
http://www.cynthiafusillo.com/
http://www.cynthiafusillo.com/
http://www.caladona.org/2015/02/0803-manifestacio-8-de-marc-a-barcelona/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/02/cartell8M-2015-IMPRENTA1.jpg


13 i 14/03:: Taller ‘L’acció de la paraula’ (Com parlar en 
públic)
Publicat a 3 mar 2015 per secretaria caladona.

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 i horari: 

divendres 13 de març de 17h a 21h i 
dissabte 14 de març de 10h a 14h
Lloc: a Ca la Dona (Carrer Ripoll, 25. Barcelona)
Preu: 50€. Si ets sòcia de Ca la Dona o el projecte Vaca 35€
Inscripcions: aquí 
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.

https://docs.google.com/forms/d/1y4ANYXxLEoMchnDivjMda9jGKuEEr9gxxlO886nDJ9o/viewform
http://www.caladona.org/2015/03/13-i-1403-taller-laccio-de-la-paraula-com-parlar-en-public/
http://www.caladona.org/2015/03/13-i-1403-taller-laccio-de-la-paraula-com-parlar-en-public/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/flyercynthiafinal1.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/flyercynthiafinal2.jpg


Prendrem consciència dels nostres hàbits corporals, vocals i respiratoris (com ens relacionem
amb nosaltres mateixes i amb els 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 més 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.

Cada sessió constarà de dues parts.

En la primera part farem dinàmiques de relaxació i consciència corporal on sovint utilitzarem 
també el so. També reconeixerem i escalfarem tots els mecanismes implicats en l’emissió de so
i la parla. El treball amb la respiració (matèria prima de la veu) serà un puntal. La majoria de 
dinàmiques implicaran tot el grup al mateix temps.
En la segona part de la sessió el treball serà més individualitzat segons el material (textos o 
situacions) que cada participant s’estimi més treballar.
(descarrega’t el programa sencer aquí)

Gemma Julià

Actriu, creadora escènica, pedagoga teatral i terapeuta.

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 professional de Catalunya, sòcia de Projecte Vaca
(Associació de creadores escèniques) i de Pallassos sense Fronteres.

Exposició “Tell Me Your Story”
Publicat a 13 mar 2015 per secretaria caladona.

Tenim el gust de presentar l’exposició individual de la guanyadora de l’edició 2014, la Cyntia 
Fusillo     Ross a l’espai expositiu del FEM ART.

Expo fins el 31 de març en horari de tardes

http://www.caladona.org/2015/03/exposicio-tell-me-your-story/
http://www.cynthiafusillo.com/
http://www.cynthiafusillo.com/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/Taller-parlar-en-p%C3%BAblic_MAR%C3%872015LLARG.pdf


Ca la Dona, carrer Ripoll 25. 08001, BARCELONA

7/04-23/04:: Recollida de llibres d’autores per Santa Jordina i 
les Dragues + Torns a la parada
Publicat a 20 mar 2015 per web.

Benvolgudes sòcies i amigues…

http://www.caladona.org/2015/03/santa-jordina-i-les-dragues/
http://www.caladona.org/2015/03/santa-jordina-i-les-dragues/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/flyercynthiafinal1.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/flyercynthiafinal2.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/paradallibres2macaladona.JPG


S’acosta la diada dels llibres i a Ca la Dona tornarem a obrir les portes posant la parada de llibres 
d’autores (parada de llibres de 2a mà). Si tens llibres escrits per dones i en bon estat i vols 
compartir….porta’ls, els farem circular el 23 d’abril!

A partir de dimarts 7 d’abril tindrem organitzada la recollida de llibres d’autores fins el 23/04 
al matí. 

Vols passar una estona a la parada de llibres de Ca la Dona? Tria l’horari que prefereixes: 
Formulari http://goo.gl/forms/vPiLyJga6e

Seguirem informant de les preparacions del 23 d’abril a Ca la Dona!

autores, autores, autores.

09/04:: Presentació de la Campanya per al dret a la 
reproducció de dones soles i lesbianes
Publicat a 1 abr 2015 per secretaria caladona.

Us presentem la  Campanya pel  dret  a  la  reproducció  de lesbianes  i  dones soles que estem
engegant des de l’entorn feminista amb el suport de Ca la Dona.

El dijous 9 d’abril a les 19h farem un acte de presentació per explicar els principals objectius que
ens plantegem amb aquesta campanya i com s’està duent a terme. I també perquè ens feu arribar les
vostres idees i opinions o perquè us hi sumeu, si us ve de gust.

Ens agradarà molt que hi assistiu i també que en feu el màxim de difusió possible.

Pots consultar l’ideari de la campanya aquí

10/04:: 2n taller de paviment hidràulic, altrament conegut com
a mosaic
Publicat a 27 mar 2015 per secretaria caladona.

http://www.caladona.org/2015/04/0904-presentacio-de-la-campanya-per-al-dret-a-la-reproduccio-de-dones-soles-i-lesbianes-2/
http://www.caladona.org/2015/04/0904-presentacio-de-la-campanya-per-al-dret-a-la-reproduccio-de-dones-soles-i-lesbianes-2/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/Ideari-reproduccio%CC%81-1.pdf
http://www.caladona.org/2015/03/1004-2n-taller-de-paviment-hidraulic-altrament-conegut-com-a-mosaic/
http://www.caladona.org/2015/03/1004-2n-taller-de-paviment-hidraulic-altrament-conegut-com-a-mosaic/
http://goo.gl/forms/vPiLyJga6e
http://goo.gl/forms/vPiLyJga6e
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/reproducci%C3%B31.jpg


Algunes recordareu el  taller de paviment hidràulic que vam fer en una de les anteriors fases
d’obra de la casa.

Ara, tornem a estar d’obres (per si alguna no ho sap), per a enllestir la resta de l’edifici. Així
que d’aquí a aproximadament 10 o 12 mesos… podrem gaudir de la planta segona i el terrat
de Ca la Dona!!!! Us n’anirem mantenint informades.

Per això,  hem de fer  URGENTMENT un  segon taller, que ha de ser (no tenim massa opció) el
divendres dia 10 d’abril, de 15h a 18h aproximadament. 

Es tractarà de moure,  organitzar  per  tipologies,  comptar  i  paletitzar  els  mosaics  antics que ens
queden, perquè la Sandra, la nostra arquitecta, pugui veure com i on posar-los.

Necessitem moltes mans per a poder fer una bona cadena que permeti un treball ràpid, segur i
lleuger, en el que no hàgim de carregar pes.

Som conscients de la dificultat de l’horari, per això al full d’inscripció que trobareu aquí podreu
marcar de quina hora a quina hora us podeu comprometre.

Si podeu dur amigues, familiars, conegudes… quantes més millor!!

Plegades construïm la nova Ca la Dona! El 2011 vam passar una bona estona amb les Baules!

11/04:: IV República Feminista. Ravensbrück, dones 
deportades i resistents per lluitar per les LLibertats. 
Homenatge a Neus Català
Publicat a 27 mar 2015 per web.

https://picasaweb.google.com/102296694619553673254/Trobada_de_baules_des2011
https://docs.google.com/forms/d/1OhCA2wJrEEaYfGV520NhevoVmcIU08XZLsfT98uPCy4/viewform
http://www.caladona.org/2015/03/republica-feminista-2015/
http://www.caladona.org/2015/03/republica-feminista-2015/
http://www.caladona.org/2015/03/republica-feminista-2015/
https://picasaweb.google.com/102296694619553673254/Trobada_de_baules_des2011


Dissabte 11 d’abril a Ca la Dona celebrem el Dia de la República des de les 11h del matí…Un
any més ens retrobarem per reivindicar i celebrar la memòria i genealogia de les dones que van
viure  la  República.  Farem  un  molt  especial  recordatori  a  Neus  Català  i  a  totes  les  dones
deportades. A més a més, podrem gaudir de l’ Exposició sobre les dones a Ravensbrück, cedida
per l’Amical de Ravensbrück.

Comparem amb la presència d’Elisenda Belenguer  (historiadora i autora del llibre Neus Català,
memòria i lluita), Anna Sallès  (professora jubilada d’Història Contemporània UB i presidenta de
l’Amical de Ravensbrück), Marina Rosell  (cantarà Morir a Ravensbrück) i la Maga Glòria Roig
per fer un reconeixement i recordatori a les  dones republicanes que van ser empresonades als
camps d’extermini per lluitar per les Llibertats.

Ens  sumem així  a  la  commemoració  de  l’Any Neus  Català amb motiu  del  centenari  del  seu
naixement.

Data: dissabte, 11 d’abril 2015

Hora: 11 del matí fins les 13 h. Acabarem amb un vermut i “pica-pica” a la salut feminista!. 

Autora cartell: Roser Pineda

Acte per a Dones

República Feminista de Ca la Dona. Ripoll 25, Barcelona.Metro Urquinaona

http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/commemoracions_2015/neus-catala/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/abril-15-neuscatala31.jpg


14/04:: [Lleure feminista] Feminista i republicà
Publicat a 27 mar 2015 per secretaria caladona.

Us animem a afegir-vos a l’homenatge a les preses – i a les seves filles
i fills – de la Presó de Dones de les Corts de Barcelona

L’homenatge està organitzat per la comissió d’igualtat de la Facultat de Belles
Arts de Barcelona.
Es tracta de fer una ruta pel perímetre de la presó.
Us hi esperem !!!!!!
DIA: 14 d’abril
HORA: 18 hores
LLOC: Espai de Memòria DONES/PRESÓ (cruïlla c/Joan Güell – Europa)
Activitat gratuïta
IMPORTANT:  Cal  inscripció  prèvia  a:  culturart@ub.edu (Places
limitades a 30)
Per a saber-ne més:
http://infobbaa.blogspot.com.es/2015/03/homenatge-les-preses-i-als-seus-fills-i_13.html

http://www.caladona.org/2015/03/1404-lleure-feminista-feminista-i-republica/
http://infobbaa.blogspot.com.es/2015/03/homenatge-les-preses-i-als-seus-fills-i_13.html
mailto:culturart@ub.edu
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/dones_preso.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/FINAL-14abril-2015.jpg


17/04:: Milonga de tardor en primavera
Publicat a 8 abr 2015 per secretaria caladona.

Sòcies i amigues,
Us convidem a una demostració inusitada a Ca la Dona: “Milonga de tardor
en primavera”. El divendres 17 d’abril,  a les 19.30, l’autora de l’antologia
Eròtiques i despentinades, Encarna Sant-Celoni i Verger, ens presentarà la
seua tercera novel·la de la mà de l’escriptora Roser Atmetlla.
En el transcurs de l’acte, entre mossos en vers i en prosa recitats per l’autora,
la cantant  Mercedes Delclòs ens delectarà amb una cançó feta a partir d’un
text de la novel·la i un tango de Liliana Felipe, i la música  Maria Antònia
Pujol ens embadalirà interpretant amb tenora milontangos varis arranjats per
a l’ocasió.
Que què?… Veniu i ho sabreu. I, en acabant, porrat valencià regat amb vi del
terrer.
Tamaia i Ca la Dona

http://www.caladona.org/2015/04/1704-milonga-de-tardor-en-primavera/


22/04:: Dia de la Mare Terra: La lluita de Màxima Acuña de 
Chaupe
Publicat a 8 abr 2015 per secretaria caladona.

Benvolgudes, 

Us convidem a celebrar plegades el 22 d’abril, Dial Internacional de la Mare Terra, amb un
videofòrum sobre Màxima Acuña de Chaupe, Defensora de la Terra i l’Aigua, en lluita contra
Yanacocha, la minera d’or més gran d’Amèrica Llatina. 

Coneixerem la seva història de lluita i resistència amb el desig de sumanr-nos a la campanya
de solidaritat endegada des de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament (RMGD) i la
Xarxa  Regional  Llatinoamericana  de  Dones  Defensores  de  la  terra  i  l’aigua  en  contra  de  les
transnacionals extractives (ULAM). 

Màxima Acuña de Chaupe ha estat reconeguda com a defensora de l’any 2014 entre 7 dones
defensores de Llatinoamèrica (6 de març 2015). És una defensora andina-peruana que està resistint
l’opressió de la minera d’or més gran de Llatinoamerica: Yanacocha. I fins al moment, està en un
procés legal doncs la minera li vol llevar les seves terres al costat d’una llacuna, la qual pretén
desembalsar per extreure or, coure i plata.

És ara, més que mai, que la mina hauria de sentir la pressió internacional, doncs fa uns dies van
tornar a entrar agents de la mina recolzats per la policia nacional al terreny de Màxima per destruir
els seus cultius de quinoa que tenien creixent allí!!

Us esperem a Ca la Dona, dimecres 22 d’abril a les 19:30h

la Xarxa RMGD i l’Hort de Ca la Dona

Acte per a Dones. Ca la Dona, c/Ripoll 25, Barcelona. Metro Urquinaona L4

http://www.caladona.org/2015/04/2204-dia-de-la-mare-terra-la-lluita-de-maxima-acuna-de-chaupe/
http://www.caladona.org/2015/04/2204-dia-de-la-mare-terra-la-lluita-de-maxima-acuna-de-chaupe/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/maxima-acu%C3%B1a-de-chapua.jpg


23/04:: Santa Jordina a Ca la Dona
Publicat a 8 abr 2015 per secretaria caladona.

Amigues lectores,

Potser recordareu que fa un parell d’anys vàrem elaborar una llista d’autores que consideràvem
imprescindibles i per això els dèiem “imperdibles“. Doncs, bé, hem revisat el catàleg del Centre de
Documentació de Ca la Dona (ja es pot consultar on line a Catàleg en línia ) i hem trobat que n’hi
ha que ens falten a la biblioteca.

Adjuntem la llista de les autores de les quals ens manca alguna obra per si podeu col·laborar i fer-
nos-en  donació…

Ja veureu que són autores molt diverses, com ho som nosaltres i els nostres gustos i interessos. Una
vegada més podem visibilitzar la riquesa d’aquesta pluralitat i deixem la llista oberta per a noves
incorporacions…

El dia 23 d’abril,  celebrarem Santa Jordina amb un tenderol de llibres solidaris des de les 11 del
matí.

A les 18h. lectura dels texts elaborats en el taller poètic “Amb Veus de dona”.

A les 19h. Apareixen per fi les Memòries Il·lustrades de Lola Anglada! La Núria Rius i la Teresa
Sanz presentaran el llibre a Ca la Dona i ens contaran l’aventura de 5 anys de recerca i treball, i de
com finalment es va aconseguir la publicació.

Us hi esperem!

http://www.caladona.org/2015/04/2304-santa-jordina-a-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/Autores-imperdibles-que-falten.pdf
http://centredocumentacio.caladona.org/biblioteca/index.php
http://www.caladona.org/projecte-imperdibles/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/flyer22AbrilMareTerra.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/CNV000008.JPG


Fins el 22/04:: Torns a la parada + Recollida de llibres 
d’autores per Santa Jordina i les Dragues
Publicat a 9 abr 2015 per secretaria caladona.

Benvolgudes sòcies i amigues…

S’acosta la diada dels llibres i a Ca la Dona tornarem a obrir les portes posant la parada de llibres
d’autores  (parada  de llibres  de 2a  mà).  Si  tens  llibres  escrits  per  dones  i  en  bon estat  i  vols
compartir….porta’ls, els farem circular el 23 d’abril!

A partir de dimarts 7 d’abril tenim organitzada la recollida de llibres d’autores fins el 22/04. 

Vols passar una estona a la parada de llibres de Ca la Dona? Tria l’horari que prefereixes:
Formulari http://goo.gl/forms/vPiLyJga6e

Seguirem informant de les preparacions del 23 d’abril a Ca la Dona!

autores, autores, autores

http://www.caladona.org/2015/04/fins-el-2204-torns-a-la-parada-recollida-de-llibres-d%E2%80%99autores-per-santa-jordina-i-les-dragues/
http://www.caladona.org/2015/04/fins-el-2204-torns-a-la-parada-recollida-de-llibres-d%E2%80%99autores-per-santa-jordina-i-les-dragues/
http://goo.gl/forms/vPiLyJga6e
http://goo.gl/forms/vPiLyJga6e
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/Recital-Ca-La-Dona-page-001.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/03/paradallibres2macaladona.JPG


04/05:: Inici del Curs d’Autodefensa per a Dones [nova data]
Publicat a 8 abr 2015 per secretaria caladona.

[ENDARRERIM UNA SETMANA L'INICI DEL CURS D'AUTODEFENSA PER A DONES, NO
COMENÇARÀ DILLUNS 27, SINÓ DILLUNS 4 DE MAIG]
Curs per a prendre un primer contacte amb la defensa personal. S’abordaran les tècniques més
bàsiques,  fonamentals, i  senzilles per a defensar-se física i psicològicament de les més típiques
agressions.
Aprendràs a:

Mantenir la calma (fins i tot en situacions difícils)

Percebre correctament el que passa al teu voltant

Marcar i imposar límits (amb la veu i amb el cos)

Deslliurar-te de preses

Enfocar i projectar la teva potència física

Contraatacar, respondre a un atac o agressió

Dates: els dilluns, del 4 de maig fins el 13 de juliol de 2015, de 20.30 a 22h

Lloc: Carrer Zamora, 45-47, 1er, 1a – Metro Marina o Bogatell

Edat: 18 anys + (les excepcions s’han de parlar)

Places limitades, Inscripció obligatòria

Preu: 70€ sòcies de Ca la Dona, 80€  no sòcies

Més informació i inscripcions: karin@autodefensa.net

http://www.caladona.org/2015/04/2704-inici-del-curs-dautodefensa-per-a-dones/
http://www.caladona.org/2015/04/2704-inici-del-curs-dautodefensa-per-a-dones/karin@autodefensa.nethttp://


04 i 05/05:: [Últims dies] Exposició sobre les dones deportades 
a Ravensbrück
Publicat a 8 abr 2015 per secretaria caladona.

Aquest mes d’abril hem pogut conèixer una mica més i millor la situació de les dones deportades a 
Ravensbrück, gràcies a l’exposició de l’Amical de Ravensbrück. Fins el 5 de maig encara la 
podeu veure a Ca la Dona!

República Feminista de Ca la Dona

7/05:: S’acosta la Marxa contra Monsanto 2015
Publicat a 8 abr 2015 per web.

Benvolgudes, us convidem a totes a la trobada del  7 de maig per preparar  la participació a la
Marxa contra Monsanto, acció mundial del 23 de maig.

Un any més, ens sumem a l’acció de protesta global organitzada des del moviment cívic  March
Against Monsanto (MAM) que 1 o 2 cops l’any es movilitza en més de 50 països el mateix dia, a
la mateixa hora. 

A part de tots els motius permanents per Marxar contra Mosanto, hem de saber que a casa nostra
s’ha activat una subcomissió de transgènics del Parlament en la que tots els sindicats agraris s’han
mostrat a favor del seu cultiu i apostant per la coexistència amb producció ecològica!

Fa poques setmanes, el  Glifosat cancerígen s’està anunciat massivament als mitjans audiovisuals,

http://www.caladona.org/2015/04/705-sacosta-la-marxa-contra-monsanto-2015/
http://www.caladona.org/2015/04/04-i-0505-ultims-dies-exposicio-sobre-les-dones-deportades-a-ravensbruck/
http://www.caladona.org/2015/04/04-i-0505-ultims-dies-exposicio-sobre-les-dones-deportades-a-ravensbruck/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/IMG_19700107_202600.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/mam23052015.jpg


tant públics com privats i Som lo que Sembrem ha endegat una campanya exigint la retirada de
l’anunci a TV3.

I la UE ha modificat a la baixa les regulacions sobre la producció transgènica!

La  Marxa contra Monsanto 2015 d’aquesta primavera coincidirà amb el dia de reflexió de les
eleccions municipals.

Què fem amb tot plegat??? Per salut, per dignitat, per justícia…vine a la preparar l’acció per
aturar Monsanto: a ca la dona dijous 7 de maig, 19h.

Monsanto. Coneguda corporació agroquímica  dels EEUU que controla el mercat de les llavors i de
bona part dels aliments. La MAM pren en el nom de Marxa contra Monsanto com a símbol de super
corporació agroquímica, però marxem rebutjant totes les corporacions del ram  Monsanto, Basf,
Syngenta, Down, Novartis, Du Pont…que utilitzen la biotecnologia, pesticides, nanotecnologia…
monopolis  transnacionals  que  perjudiquen  seriosament  la  salut  de  tothom,  es  carreguen  la
biodiversitat del planeta, acaparen terres, generen més pobresa i desigualtat als païssos on arribem
amb promeses d’acabar amb la fam…

Les MAM: 23 de maig i 12 octubre

Hort de Ca la Dona

Totes som Màxima
Publicat a 25 abr 2015 per web.

En  el  Dia  de  la  Mare  Terra  (22  abril),  la  Xarxa  de  Migració,  Gènere  i  Desenvolupament,  les
Horteres de Caladona, la Casa Iberoamericana de la Mujer i amb el suport de la Red ULAM vam
organitzar  un  videofòrum per  difondre  la  lluita  de  Máxima  Acuña,  defensora  i  activista  que
resisteix a la mina d’or més gran de Sudamèrica!

http://www.caladona.org/2015/04/totes-som-maxima/
http://www.caladona.org/2015/04/2204-dia-de-la-mare-terra-la-lluita-de-maxima-acuna-de-chaupe/
https://femhortcaladona.wordpress.com/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/mam2015.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/20130525_1217141.jpg


http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/SomosMaximaBarcelona12.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/SomosMaximaBarcelona9.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/SomosMaximaBarcelona10.jpg


Sara Cuentas a  La Independent….A tot el planeta Terra i  especialment a Amèrica
Llatina l’acció de les indústries extractives i les violències contra les dones són dues
cares de la mateixa  moneda.  Així  ho evidencia  Màxima Acuña,  que resisteix  a la
minera d’or més gran de Sud-amèrica.

http://www.laindependent.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=5369%3Amaxima-acuna-defensora-de-la-mare-terra&catid=153%3Adrets-de-les-dones&Itemid=220&lang=ca
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/somosMaximaBarcelona2.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/SomosMaximaBarcelona1.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/SomosMaximaBarcelona13.jpg


El  sistema  colonial  amb afany  d’acumulació  mercantilitza  la  vida,  els  cossos  i  territoris,
tractant-los  com  productes  sobre  els  quals  exerceix  control,  dominació,  explotació  i
depredació. Aquesta pràctica de poder patriarcal, androcèntric, antropocèntric i capitalista
menysprea,  destrueix  i  manté  al  marge  les  diverses  maneres  d’entendre  i  promoure  el
“Desenvolupament  Sostenible”,  invisibilitza  les  savieses  i  epistemologies  diferents  a  les
occidentals i destrossa la relació simbiòtica amb la Pacha Mama que és practicada per les
defensores de la sostenibilitat de la vida i la sobirania alimentària, les dones de les comunitats
indígenes.

L’Observatori de Conflictes Miners d’Amèrica Llatina (OCMAL) ha registrat 208 conflictes a
tot  el  continent  llatinoamericà,  amb  218  projectes  implicats  i  amb  una  afectació  a  312
comunitats. I assenyala que “la majoria de les grans companyies mineres provenen d’Amèrica
del Nord, en particular de Canadà, però moltes companyies d’extracció de gas i petroli que
operen  actualment  a  la  regió  són  originàries  d’Europa.  Les  Institucions  Financeres
Internacionals  com  el  Banc  Mundial  ,  el  Fons  Monetari  Internacional  i  la  Corporació
Financera  Internacional  han  facilitat  crèdits  a  les  exportacions  i  garanties  d’inversió  per
permetre que aquestes companyies puguin operar. Els bancs europeus també han jugat un
paper significatiu en el finançament de les operacions extractives”.
Aquesta setmana, La Independent va dialogar amb Màxima Acuña, una defensora indígena
que resisteix a la minera més gran d’or de Sud-amèrica,  Yanacocha. Ella viu amb la seva
família  al predi “Tragadero  Grande”,  en  la  comunitat  camperola  de  Sorochuco  (Regió
Cajarmarca – Perú), a 4.100 metres sobre el nivell del mar, al costat d’un bonic llac anomenat
Laguna Azul, un territori en disputa, cobejat per la minera per imposar el projecte Conga.
Màxima, sabem que porta gairebé 11 anys resistint els intents de desallotjament
forçat  i  de violència policial,  de part de la minera Yanacocha.  ¿Què ha significat
aquest procés per a vosté?
Han estat anys molt durs de suportar. Tota la meva família viu amb intranquil·litat, en  saber
que  en  qualsevol  moment  poden  venir  a  treure’ns.  Des  del  2011,  en  què  la  minera  va
pretendre enjudiciar-me i  acusar-me d’usurpadora de la seva propietat,  no han cessat les
violències dels policies i els treballadors de la mina, que han vingut a casa meva a destrossar,
amenaçar i colpejar sense importar les nostres vides, ni la nostra dignitat, fins i tot ens van
matar les meves ovelletes i els meus gossets. Amb la meva família hem pensat que tard o
d’hora  ens  faran  desapareixer  del  predi,  perquè  sabem  que  així  ho  han  comentat  al
campament miner els enginyers de Yanacocha. Fins i tot la meva salut, la del meu marit, dels
meus fills  i  filles s’ha vist  afectada, sento molta tristesa i  cada dia estic  preocupada.  Les
meves filles estan afectades amb els seus estudis, perquè abans treballàvem la terra sense
cap preocupació i veníem les papes i oques al mercat local per guanyar uns calerons i poder

http://www.yanacocha.com/
https://es-es.facebook.com/MaximaChaupe
http://www.conflictosmineros.net/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/04/maxima.jpg


ajudar-les en els estudis, però ara no podem perquè la minera ens fustiga dia i nit.
Però quan camino per les muntanyes i  la Laguna Azul,  sento que les forces em tornen,  i
llavors penso que val la pena seguir lluitant.
Malgrat les amenaces a la seva vida i la de la seva família …
Sí, perquè tot i l’angoixa hem de ser forts i perdre la por, perquè si no lluitem qui ho farà?, qui
protegirà les muntanyes i les llacunes. La minera només vol treure l’or i el coure, emportar-
se’l del país i fer mal a les muntanyes i les llacunes, omplir-les de químics que causen càncer i
mort als animals, a la gent i a les plantes. Jo no em rendiré, perquè estic reclamant els meus
drets, estic defensant les nostres aigües i el nostre medi ambient, perquè segons diu la nostra
llei: les aigües i les terres no es venen.
Ens dius que aquesta situació ha afectat la teva salut, què és el que sents?
No em trobo bé, no em trobo sana, de vegades per no preocupar a la meva família callo. Des
que em van pegar i em van arrossegar els policies ja no puc caminar grans distàncies ni
carregar pes com abans feia. En les nostres comunitats les dones i homes estem acostumats a
caminar grans distàncies, a carregar pes sense problema, i a generar el nostre propi aliment
de la terra i l’aigua. Però això per a mi ja es va acabar, perquè realment no puc, sento que no
tinc forces i energia. No és lícit que facin això amb la gent, que la mina vingui a destruir les
nostres vides.
La minera Yanacocha sosté que el predi “Tragadero Gran” li pertany, explica’ns quina
és la situació real de la propietat
El  1996  la  minera  va  comprar  a  cada  família  les  seves  predis.  Els  nostres  veïns  ens
preguntaven per què no veníem. ‘Aquesta és la nostra terra i aquí ens quedarem’, els vam dir.
Jo havia comprat el  predi “Tragadero Grande”, dos anys abans, el 1994, a la Comunitat de
Sorochuco. Tinc en el meu poder el certificat de possessió on es reconeix que sóc propietària i
comunera.  Des  que  vivim aquí,  ens  hem dedicat  a  l’agricultura  i  al  pasturatge,  cultivem
patates i oques. Vivim de l’aliment que ens dóna l’aigua i la terra, i cuidem el nostre medi
ambient,  cuidem  les  muntanyes  i  les  deus  que  neixen  de  les  llacunes  i  alimenten  les
comunitats.
Vas dir que la minera la va denunciar per usurpació i fins i tot van ordenar que la 
detinguessin el 2011…
Sí, nosaltres havíem denunciat primer a la minera per intimidació, violència i per invasió de la
nostra propietat, però vaig passar de ser denunciant a ser denunciada. La minera va dir que
estava usurpant la seva propietat, fins i tot va demanar que anéssim a la presó i  que els
paguéssim una reparació. Però, resistim i gràcies a la defensa legal de l’ONG Grufides, al
desembre de 2014, en segona instància a la Cort de Cajamarca em van declarar innocent.
No obstant això, la minera ha insistit que la sentència al seu favor és en l’àmbit
penal i que no la reconeix com propietària de Tragadero Grande…
Si,  diuen  que  s’ha  de  resoldre  en  un  judici  civil,  però  jo  estic  tranquila,  perquè  sóc  la
propietària legítima i tinc tots els papers que ho demostren. Actualment, hem denunciat a la
minera per usurpació agreujada i hem presentat un recurs de protecció per impedir aquesta
violència que els treballadors i la policia nacional exerceixen contra la meva persona i la meva
família per ordre de Yanacocha. Però passi el que passi no em deixaré subornar per la mina,
no vendré el meu predi, perquè no busco benefici personal.
Què significa per a vosté aquesta lluita Màxima?
Vull donar un exemple a la comunitat i la meva família, que siguin forts, que reclamem els
nostres drets sense por, que informem a la població de tot el que està passant amb la minera
Yanacocha i el que està fent amb les nostres llacunes en Cajamarca. Aquí hi ha poblacions on
la majoria té càncer perquè tenen plom a la sang i ningú diu, ni fa res. Per això, la nostra
lluita no només és per la meva família i el meu terreny, és per totes les comunitats, per la
salut de les persones i per protegir la llacuna i les muntanyes. Jo no callaré, sé que vindran a
buscar-me i em faran desapareixer. Però he nascut al camp i en la terra moriré.
Està lluitant contra un gegant. Sens dubte té una força increïble i transformadora…



Sé que Yanacocha és una empresa de molt poder, però hem de denunciar els seus abusos.
Aquesta minera menysprea les poblacions indígenes i camperoles, creu que les nostres vides
no valen res,  que perquè som pobres i  analfabets no farem res i  que acceptarem la seva
voluntat. També creuen que perquè sóc dona en poc temps em rendiré, però s’equivoquen, ja
porto anys amb aquesta lluita i segueixo resistint.
Quin  missatge  vols  compartir  amb  la  comunitat  internacional,  sobretot  amb  les
dones del món
A les germanes i germans de tot arreu els demano que segueixin donant suport a la nostra
causa, perquè la seva solidaritat ens protegeix, ens dóna ànim i alè. Demanem la seva ajuda
per aconseguir que es faci justícia. Hi ha moltes dones com jo resistint a la mineria que només
porta mal, més pobresa i violència. Per això els demano la seva solidaritat i que difonguin la
nostra situació, perquè així també el president Ollanta Humala es pronunciï d’una vegada.
Ell que ens va prometre en la seva campanya electoral que l’aigua no seria venuda a canvi de
l’or, ara no diu res i afavoreix la minera. Això és una traïció a les comunitats que li van donar
el seu suport.

Máxima Acuña explica la seva situació davant la població indigena - ©Elvira VH
Acabem el diàleg amb Màxima Acuña amb la sensació que efectivament, la força ancestral de
la sostenibilitat de la vida habita en ella, que malgrat el greu impacte que té en la seva vida
l’opressió colonial, ella segueix resistint en defensa del seu territori, el de la seva família, de
la seva comunitat i de tota la humanitat. Precisament, la seva lluita va obtenir un pertinent
reconeixement el  6 de març d’aquest any. La  Xarxa Llatinoamericana de Dones contra les

empreses  extractives (ULAM)  va  atorgar  a  Acuña  el  premi  Defensora  de  l’Any  2014,
considerant-la un símbol de les lluites de les dones a Llatinoamèrica. Màxima Acuña va ser
seleccionada per a aquest premi a través d’una votació mundial via internet, entre set dones
defensores de diversos països.

http://www.redulam.org/
http://www.redulam.org/


22-24/05:: Taller FEM ART als TALLERS OBERTS de 
CIUTAT VELLA
Publicat a 2 mai 2015 per secretaria caladona.

32. FemArt – Ca la Dona

Xarxa de dones artistes

c/ Ripoll, 25 08002, Barcelona

femartmostra.blogspot.com.es mostrafemart@gmail.com

Fem Art convoca la Xarxa d’Artistes a participar de les jornades Tallers Oberts Ciutat Vella 
ocupant l’espai expositiu de Ca la Dona amb activitats artístiques obertes al públic en general. 

Divendres 22 de 17 a 21h

17h. Inauguració de l’espai amb obres de les artistes participants:

Marina Baena García – www.flickr.com/photos/36541921@N06

> Caligrames creatius: Taller participatiu de 18-19h (també el diumenge 12-13h)

Karol Bergeret García – karolbergeret.blogspot.com

> Escultura: presentació de la Jardinera i les Princeses “Florero”

Anna Fando Morell – www.annafando.com

> Pintura + acció participativa – Seleccionada a l’exposició Sintesi

Cyntia Fusillo Ross – www.cynthiafusillo.com

> Escultura – Seleccionada a l’exposició Sintesi

Elisa García Coll – http://pensarenbarro.blogspot.com.es

> Ceràmica

Marcela Jardón – http://www.marcelajardon.net

> Vídeo

http://www.caladona.org/2015/05/22-2405-taller-fem-art-als-tallers-oberts-de-ciutat-vella/
http://www.caladona.org/2015/05/22-2405-taller-fem-art-als-tallers-oberts-de-ciutat-vella/
http://www.marcelajardon.net/
http://pensarenbarro.blogspot.com.es/
http://www.cynthiafusillo.com/
http://www.annafando.com/
http://karolbergeret.blogspot.com/
http://www.flickr.com/photos/36541921@N06
http://www.caladona.org/2015/05/22-2405-taller-fem-art-als-tallers-oberts-de-ciutat-vella/www.tallersobertsciutatvella.net
mailto:mostrafemart@gmail.com
http://femartmostra.blogspot.com.es/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/05/32.femart.jpg


Nani Miras (Encarna Martínez Martínez) – www.donesllop.net

> Vídeo

Paràbola Estudio (Laia Llach Pinsach + Solange Morello Zamora) – www.ellailustra.com

> Furoshiki: estampació manual de mocadors

Peliagudas – peliagudas.org

> Acció performàtica: Depilació en directe

María Romero García – http://mariaromerogarcia.blogspot.com > Escultura – Seleccionada a 
l’exposició Sintesi

19h. Xerrada artística

Dissabte 23 de 11 a 14h i de 17 a 21h 

Taller Contramemòria de 12h a 18h amb pica pica! 

Taller obert a artistes per començar a treballar el tema del FEM ART’15: CONTRAMEMÒRIA, 
OBLIDEM L’OBLIT!

Tots el sque vulguin parcipar hauran de portaralguna cosa de menjar.

* 18h MAV: Foro Mujeres en las Artes Visuales

Diumenge 24 de 11 a 14h i de 17 a 21h 

Taller participatiu de Caligrames creatius de 12-13h

Marina Baena García – www.flickr.com/photos/36541921@N06

Confecció de les Princeses “Florero”Karol Bergeret García – 

17h. Acció de COixinS Desobedients

L’artista invitada Eulalia Grau Costa ens convida a participar en una acció on esparpallarem llana i
farem coixins recuperant la tècnica artesanal de fer matalassos.

http://www.flickr.com/photos/36541921@N06
http://mariaromerogarcia.blogspot.com/
http://peliagudas.org/
http://www.ellailustra.com/
http://www.donesllop.net/


19 i 20/06:: Escola Feminista d’Estiu “Feminismes per 
enderrocar el patriarcat”
Publicat a 7 mai 2015 per secretaria caladona.

És un plaer per a nosaltres convocar-vos a la sisena edició de l’Escola Feminista d’Estiu, sota el
títol “Feminismes per enderrocar el patriarcat”, que tindrà lloc els dies 19 i 20 de Juny a Ca la
Dona (C/Ripoll,  25). Esteu totes convidades a assistir-hi i participar!!! Recordeu que no cal
inscripció prèvia. Us adjuntem el cartell perquè ens doneu suport en la difusió.

Comptarem amb dos eixos temàtics:

Divendres 19 

16:30h “Art-íssimes, activismes feministes des de l’art. Fusió artística de creativitats significants”

Dissabte 20

11h “Fartíssimes de precarietats vitals. Alternatives i accions per una vida vivible”

14h Vermut feminista

A més de demanar la vostra implicació durant les sessions de l’EFE parlant i compartint sabers i
experiències feministes, necessitem col·laboradores per ajudar en tasques logístiques i de tot tipus.
Si pots/vols col·laborar envia’ns un mail a xarxafem@xarxafeminista.org posant a l’assumpte
“Xarxa suport EFE’15″. 

Esperem que us agradi la proposta i sobretot que us animeu a participar!!!

ORGANITZEN:

http://www.caladona.org/2015/05/19-i-2006-escola-feminista-destiu-feminismes-per-enderrocar-el-patriarcat/
http://www.caladona.org/2015/05/19-i-2006-escola-feminista-destiu-feminismes-per-enderrocar-el-patriarcat/
mailto:xarxafem@xarxafeminista.org
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/05/cartell_EFE_2015_difusi%C3%B3.jpg


Xarxa Feminista

Ca la Dona

Activistes independents

[Acte suspès] 13/06:: Fira Feminista d’estiu a Ca la Dona
Publicat a 2 jun 2015 per secretaria caladona.
Estimades companyes:
Dissabte 13 de juny no farem la Fira prevista a Ca la Dona. Tenim moltes baixes i hem acordat que
és millor cancel·lar i buscar nova data.
Amb tot, a les 11h ens trobarem per valorar i repensar la iniciativa.
Moltes gràcies  per la vostra comprensió
Fira de Ca la Dona

—–

Benvolgudes…el dissabte 13/06 arriba una nova edició de la FemFira! de 11 a 20h…

Una nova edició de la fira d’intercanvi, segona mà i creadores alternatives de Ca la Dona! 

Roba d’estiu, 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. 

Comença la temporada de REBAIXES a la Fira de Ca la Dona! 

Vine i tasta el te més fresc del barri! GRATUÏT—FREE—GRATIS—FREI—LIBERO—自由
—-ελεύθερος —

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 t’interessa participar, omple el formulari: http://goo.gl/forms/1t0bbnBtUl

ca la dona c/Ripoll 25 de Barcelona

http://www.caladona.org/2015/06/1306-fira-feminista-d%E2%80%99estiu-a-ca-la-dona/
http://goo.gl/forms/1t0bbnBtUl


19 i 20/06:: Escola Feminista d’Estiu “Feminismes per 
enderrocar el patriarcat”
Publicat a 2 jun 2015 per secretaria caladona.

És un plaer per a nosaltres convocar-vos a la sisena edició de l’Escola Feminista d’Estiu, sota el
títol “Feminismes per enderrocar el patriarcat”, que tindrà lloc els dies 19 i 20 de Juny a Ca la
Dona (C/Ripoll,  25). Esteu totes convidades a assistir-hi i participar!!! Recordeu que no cal
inscripció prèvia. Us adjuntem el cartell perquè ens doneu suport en la difusió.

Comptarem amb dos eixos temàtics:

Divendres 19 

16:30h “Art-íssimes, activismes feministes des de l’art. Fusió artística de creativitats significants”

Dissabte 20

11h “Fartíssimes de precarietats vitals. Alternatives i accions per una vida vivible”

14h Vermut feminista

A més de demanar la vostra implicació durant les sessions de l’EFE parlant i compartint sabers i
experiències feministes, necessitem col·laboradores per ajudar en tasques logístiques i de tot tipus.
Si pots/vols col·laborar envia’ns un mail a xarxafem@xarxafeminista.org posant a l’assumpte
“Xarxa suport EFE’15″.

Ja tenim el dossier amb lectures molt interessants que ens ajudaran a situar-nos en els debats!!! Us
demanem suport en la difusió, tant del cartell com del dossier, perquè volem que l’EFE continuiï
sent un espai de trobada i enriquiment, i això només és possible amb la vostra presència!!!

http://www.caladona.org/2015/06/19-i-2006-escola-feminista-d%E2%80%99estiu-%E2%80%9Cfeminismes-per-enderrocar-el-patriarcat%E2%80%9D/
http://www.caladona.org/2015/06/19-i-2006-escola-feminista-d%E2%80%99estiu-%E2%80%9Cfeminismes-per-enderrocar-el-patriarcat%E2%80%9D/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/06/15_Dossier_EFE1.pdf
mailto:xarxafem@xarxafeminista.org
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/05/cartell_EFE_2015_difusi%C3%B3.jpg


Esperem que us agradi la proposta i sobretot que us animeu a participar!!!

Descarrega el dossier aquí

ORGANITZEN:

Xarxa Feminista

Ca la Dona

Activistes independents

20/06:: Taller de joguines a la Festa major del Casc Antic
Publicat a 2 jun 2015 per secretaria caladona.

Comença la festa major del Casc Antic i per tenyir el barri de lila des de l’Espai infantil de Ca la
Dona participarem de la festa amb una activitat d’atuoconstrucció de joguines a partir de materials
reciclats. En aquest taller les nostres criatures tindran oportunitat de jugar amb joguines no sexistes,
amb el valor afegit d’haver-les creat elles mateixes mentre aprenen a reaprofitar materials!!

No deixis que s’ho perdi és una oportunitat meravellosa d’aprendre jugant!

A més a més hi haurà berenar i altres activitats paral·leles, pots consultar el programa complet de
la festa major aquí.

Recorda: Dissabte 20 de juny a les 17h al Pou de la Figuera

22/06:: Assemblea anual de Ca la Dona
Publicat a 2 jun 2015 per secretaria caladona.

Benvolgudes sòcies, 

Ha arribat el moment de l’assemblea ordinària de Ca la Dona. Com sempre, us emplacem a
venir i compartir plegades aquesta trobada.

Ja hem començat les obres així que, a banda de repassar la memòria i el balanç de l’any 
passat i presentar el pressupost d’aquest any, aprofitarem per veure en quin punt ens trobem.

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

http://www.caladona.org/2015/06/2206-assemblea-anual-de-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/2015/06/2006-taller-de-joguines-a-la-festa-major-del-casc-antic/
http://issuu.com/sosicascantic/docs/programafestamajorcascantic2015_ok
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/06/15_Dossier_EFE1.pdf
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/06/11037023_988050977906068_7273947580120779469_n.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2012/05/logocasa.jpg


CONVOCATÒRIA d’assemblea ordinària

Dilluns 22 de juny de 2015 Balanç i Perspectives

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:

Renovació de junta 

Presentació de la memòria i del balanç econòmic de 2014 

Presentació del pressupost de 2015 

Ripoll 25, estat de la qüestió

El balanç, pressupost i la memòria i projectes d’activitat estan a 
www.caladona.org/documents-textos/memories-i-informacions-sobre-cld/

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 través d’una altra sòcia, d’una dona de la Comi de Ca la dona o bé a la secretaria i a 
info@caladona.org. 

Radical-ment feministes – JORNADES FEMINISTES 2016
Publicat a 24 jul 2015 per secretaria caladona.

La Xarxa Feminista i  Ca la Dona hem iniciat amb il·lusió i responsabilitat l’organització d’una gran
trobada de tots els feminismes sota el lema “Radical-ment feministes”, els dies 3, 4 i 5 de Juny del
2016, a Barcelona.  Han de ser unes jornades que totes sentim nostres.  Unes jornades obertes i
flexibles  on la  diversitat  de pensaments,  de sentirs,  de fers,  d’identitats  i  d’opcions  s’hi  trobin
convocades i còmodes. Unes jornades per a crear espais físics, mentals i simbòlics que visualitzin
tota la riquesa que constitueixen els feminismes.

És per això que hem obert un blog que volem compartir amb totes vosaltres, per visualitzar aquest
procés  ampli  i  obert.  Totes,  dones,  lesbianes  i  trans,  estem convocades!!! El  2016  no  podem
fallar!!!

Preparar una gran trobada de tots els feminismes només pot ser fruit de l’empenta, la il·lusió, la
voluntat, la força i el treball de totes per donar-hi forma i sentit.

CAL QUE ENS IMPLIQUEM DES D’ARA PERQUÈ EL PROCÉS

http://www.caladona.org/2015/07/radical-ment-feministes-jornades-feministes-2016-2/
http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/
mailto:info@caladona.org
http://www.caladona.org/2015/06/2206-assemblea-anual-de-ca-la-dona/www.caladona.org/documents-textos/memories-i-informacions-sobre-cld/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/05/Jornades-2016_logo.jpg


ESDEVINGUI PARTICIPATIU I DINÀMIC!!!

Adhereix-te i participa! Des del blog o directament des dels següents enllaços

Butlleta d’adhesió individual

Butlleta d’adhesió per a grups

Les Jornades Feministes 2016 seran de TOTES o no seran!

… I entre totes les hem de preparar!

Cicle del Teatre Akadèmia DONES DEMPEUS
Publicat a 2 oct 2015 per secretaria caladona.

La temporada 15-16 del  Teatre Akadèmia s’ha obert amb el Cicle de DONES DEMPEUS  que
es compon de 3 obres: Ciara – Una dona forta en un món d’homes, Troianes 15 – Parla del paper
de la  dona a la postguerra.  O millor dit,  del paper que se li  adjudica,  del  lloc on se la relega
- i Top Girls - Un mosaic de dones van creuant l’escena retratant a pedaços una imatge difosa de
què és ser dona i tenir èxit.

Des de Ca la Dona estem preparant una sortida de Lleure Feminista a una d’aquestes tres obres,
properament anunciarem la data i altres possibles col·laboracions. Estigueu atentes!!

Més informació de cada una de les obres a;

Ciara- http://www.teatreakademia.cat/espectacles/en-cartell/ciara/

Troianes 15- http://www.teatreakademia.cat/espectacles/temporada/troianes-15/

Top Girls- http://www.teatreakademia.cat/espectacles/temporada/top-girls/

http://www.caladona.org/2015/10/cicle-del-teatre-akademia-dones-dempeus/
http://www.teatreakademia.cat/espectacles/temporada/top-girls/
http://www.teatreakademia.cat/espectacles/temporada/troianes-15/
http://www.teatreakademia.cat/espectacles/en-cartell/ciara/
http://www.teatreakademia.cat/
http://goo.gl/forms/G5a9BD9mQ4
https://docs.google.com/forms/d/1WOR8IndnEnMwX2Ngr65BCRlZRhsghnNIAUHjYaANLZw/viewform?c=0&w=1
http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/adhereix-te/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/Flyer-promo-dones.jpg


15/10:: Diàleg obert- DONES DEMPEUS
Publicat a 6 oct 2015 per secretaria caladona.

El Teatre Akadèmia ens ha convidat a participar del diàleg obert que tindrà lloc dijous 15 d’octubre
a les 18h en el marc del cicle de teatre Dones Dempeus. Aquest cicle explora la crisi de la dona
davant diversos conflictes socials i la força que aquesta necessita per restar dempeus, enfront de
calamitats i situacions adverses al llarg de segles.

Pot sorprendre que Harrower i Sartre, essent homes, puguin oferir-nos la qualitat de matisos i la
textura de les veus femenines que encarnen els personatges. Caryl Churchil, autora, dona, se suma
en aquest mosaic de tres peces que, amb una sensibilitat lliure, trenen els seus temes lluny dels
tòpics on el drama humà està per sobre de les reivindicacions sexistes.

Els personatges de La geganta Ciara, de les Troianes 15, immigrants sotmeses pels guanyadors
d’una guerra, i les figures femenines que es reuneixen tot sortint del temps i l’espai que els pertoca
de Top Girls, són figures que ens atrapen per la resposta que donen al seu dolor i a la brutícia que
els ha tocat viure. Dempeus es drecen vers els seus futurs.

El Teatre Akadèmia us ofereix doncs un espai on reflexionar sobre aquests temes amb una mirada
sense cap prejudici que només l’art i el diàleg obert ens poden oferir.

http://www.caladona.org/2015/10/1510-dialeg-obert-dones-dempeus/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/Flyer-promo-dones1.jpg


16/10:: Inauguració del FemArt 2015 “Contramemòria, 
oblidem l’oblit”
Publicat a 6 oct 2015 per secretaria caladona.

Ja  tenim  aquí  la  Mostra  d’Art  de  Dones  FemArt  2015,  aquest  any  dedicada  al  tema
“Contramemòria,  oblidem l’oblit”.  El 16 d’octubre  inaugurem la Mostra i  presentarem les 13
obres seleccionades d’enguany, podreu visitar l’exposició fins el 12 de novembre i, si us interessa,
demanar  visites  guiades  per a  grups.  A més  a  més  tenim dues  activitats  més  per  acabar  de
completar el programa, la projecció de la pel·lícula documental “Les costures de la pell” divendres
30  d’octubre  i  dijous  5  de  novembre  la  xerrada  sobre  el  procés  d’exhumació,  identificació  i
restitució humana de la fossa de Sant Joan “Arqueologia de l’oblit a l’illa de Mallorca”.

Consulta el dossier de premsa aquí

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/DPFemart2015.pdf
http://www.caladona.org/2015/10/1610-inauguracio-del-femart-2015-contramemoria-oblidem-loblit/
http://www.caladona.org/2015/10/1610-inauguracio-del-femart-2015-contramemoria-oblidem-loblit/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/flyerFemARt2015-1.jpg


17/10:: Donatge a Conxa Pérez Collado
Publicat a 6 oct 2015 per secretaria caladona.

Ca la Dona ens sumem a l’acte de donatge que les Dones Llibertàries, la Fundació Salvador Seguí,
l’Ateneu Enciclopèdic, la CGT i la CNT retran a la nostra amiga anarquista i llibertària Conxa Pérez
Collado el proper 17 d’octubre a les 18h a la sala Costa i Font de la CGT (Via Laietana, 18, 9a
planta).

http://www.caladona.org/2015/10/1710-donatge-a-conxa-perez-collado/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/Conxa-P%C3%A9rezpsd.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/text-conxa1.jpg


19/10:: Docufórum. Projecció, debat i berenar sense 
transgènics
Publicat a 6 oct 2015 per web.

Per reservar a l’agenda….El 16 d’octubre és el Dia Mundial de l’alimentació. Enguany, a Ca
la Dona coincideix amb la inauguració de la Mostra d’art de dones FEMART i traslladem el
Docufórum al dilluns 19 d’octubre.

Aprofitem la diada per reivindicar el dret a l’alimentació que se celebra des de l’any 1979  a més de
150 països. El tema central oficial d’ aquest any és “Protección social y agricultura para romper el
ciclo de la pobreza rural”. Veure info a la web de la FAO, Nacions Unides.

Estem preparant  el  docufórum que ens  servirà  per tenir  una visió del  que està  passant  amb el
sistema alimentari actual i donar pas al debat.

Us esperem a totes!

http://www.caladona.org/2015/10/1910-docuforum-projeccio-debat-i-berenar-sense-transgenics/
http://www.caladona.org/2015/10/1910-docuforum-projeccio-debat-i-berenar-sense-transgenics/
http://www.fao.org/world-food-day/home/es/
http://www.caladona.org/2015/10/1610-inauguracio-del-femart-2015-contramemoria-oblidem-loblit/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/flyerFemARt2015-2.jpg


21/10:: Col·loqui amb Juani Rishmawi
Publicat a 6 oct 2015 per secretaria caladona.

Us convidem el proper dimecres 21 d’octubre a les 17h a conversar amb Juani Rishmawi, membre
dels Health Work Committees, per a que ens parli sobre com afecta l’ocupació israeliana al dret a la
salut de les dones palestines.

Juani, nascuda a Madrid, fa més de 25 anys que viu a Betlem, Palestina, i 23 anys que treballa amb
l’organització de salut Health Work Committees. Des de HWC, treballen en perspectiva de gènere i
fan  campanyes  de  sensibilització  sobre  planificació  familiar,  autodetecció  de  càncer  de  mama,
autogestió familiar, etc.

L’ocupació israeliana vulnera diàriament la gran majoria de drets humans de la població palestina,
entre ells el dret a la salut i  la llibertat de moviment. Des de HWC s’intenten buscar alternatives per
minvar l’efecte d’aquesta, per exemple, visitant casa per casa a les dones palestines, sobretot en
zones rurals, per a que puguin ser ateses, ja que els checkpoints i els soldats israelians sovint els
impedeixen a arribar a hospitals.

Juani també ens parlarà sobre què podem fer des d’aquí per tal de recolzar la causa palestina i la
situación en la que es trova ara mateix Cisjordania.

Us esperem el dimecres 21 d’octubre a les 17h a Ca la Dona (C/Ripoll 25, Barcelona)!

http://www.caladona.org/2015/10/2110-col%C2%B7loqui-amb-juani-rishmawi/
http://www.hwc-pal.org/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/CartelldefinitiuJuaniRishmawi.jpg


24/10:: Ca la Dona a l’Open House Barcelona 2015
Publicat a 6 oct 2015 per secretaria caladona.

Un any més Ca la Dona participarà del  48H OPEN HOUSE BCN  com un dels edificis que es
podran visitar a Ciutat Vella. El  24 d’octubre, d’11 a 13h i de 17 a 19h, la casa estarà oberta a
tothom que la vulgui visitar, que vulgui conèixer el projecte de Ca la Dona, la història de les nostres
parets i veure la mostra de FemArt, així que ja pots passar la data a les teves amigues i familiars!

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.

‘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 i ara
Barcelona.

http://www.caladona.org/2015/10/2410-ca-la-dona-a-lopen-house-barcelona-2015/
http://www.caladona.org/2015/10/1610-inauguracio-del-femart-2015-contramemoria-oblidem-loblit/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/OHB15_Open-Green_P%C3%A1gina_1.jpg


Programació OpenHouse Barcelona 2015: http://www.48hopenhousebarcelona.org/

25/10:: Lleure Feminista- Anada al teatre
Publicat a 6 oct 2015 per secretaria caladona.

El Teatre Akadèmia s’ha posat en contacte amb nosaltres per a oferir-nos un preus especials en les
seves funcions d’aquest trimestre durant el qual presenten el cicle  “Dones dempeus”. Després de
participar a la taula rodona del passat 15 d’octubre, ens han convidat a compartir una estona amb la
companyia un cop acabi la següent funció.

El proper espectacle és  Troianes 15 inspirat en Les troianes de Jean-Paul Sartre.  + informació.
Anirem a  veure  la  funció  diumenge 25  d’octubre,  a  les  18h,  les  que  hem confirmat  i  fet  el
pagament de l’entrada ens trobarem davant del teatre a les 17.45h. Fins aleshores!!

27/10:: Preparem Nit de bruixes, castanyada feminista 2015. 
T’apuntes?
Publicat a 6 oct 2015 per web.

Benvolgudes,Volem gaudir d’una nit de bruixes per la castanyada feminista 2015, el proper dissabte
31 d’octubre…t’animes a organitzar-la?

Quin és el conjur més efectiu? Saps d’encanteris? Herbes remeieres? T’agrada la poesia? Saps fer
anar un karaoke? teatre? Decoracions creatives? Idees pel donatge feminista? Coneixes la història
de les bruixes a Catalunya?… Contacta amb secretaria de ca la dona info@caladona.org

dimarts 27/10 a les 17:00h trobada a ca la dona, si no pots venir però tens propostes pel 31/10,
passa-les a secretaria ca la dona.

També pots ajudar amb la difusió convidant i escampant la informació:

http://www.caladona.org/2015/10/preparem-nit-de-bruixes/
http://www.caladona.org/2015/10/preparem-nit-de-bruixes/
mailto:info@caladona.org
http://www.caladona.org/2015/10/lleure-feminista-anada-al-teatre/
http://www.teatreakademia.cat/
http://www.caladona.org/2015/10/1510-dialeg-obert-dones-dempeus/
http://www.caladona.org/2015/10/cicle-del-teatre-akademia-dones-dempeus/
http://www.48hopenhousebarcelona.org/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/Flyer-promo-dones.jpg
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/bruixes-centelles.jpg


S’acosta el 31 d’octubre, nit d’encanteris i us proposem una vetllada llunàtica de tardor a Ca la
Dona per a celebrar una castanyada col·lectiva feminista (ja van 4!). Animem a totes a passar la nit
de bruixes a Ca la Dona..Convida a totes les bruixes que coneguis…Apunta’t abans del divendres
30 d’octubre 15h.

El  sopar:  des  de  ca  la  dona posarem els  moniatos,  castanyes i  moscatell  (i  per  no  fer  curt,
necessitem saber quantes serem) i cadascuna portarem alguna cosa per sopar.

La Festa: Poemes, sortilegis, ball, música, performances, donatges…Si tens idees i/o t’agrada fer
d’artista, et necessitem per organitzar la vetllada! Contacta amb secretaria de ca la dona!

Com apuntar-vos: FORMULARI SOPAR LLUNÀTIC

Recordatori:  Ca  la  Dona,  c/Ripoll  25  de  Barcelona,  Catalunya.  Vetllada  per  a
dones.http://www.caladona.org/2015/10/3110-nit-de-bruixes/

Foto: Trobada de bruixes a Centelles, gener 2015

30/10:: FemArt2015 presenta “Les costures de la pell” 
(documental)
Publicat a 6 oct 2015 per web.

DIVENDRES 30 D’OCTUBRE A CA LA DONA, 19H

Projecció de la pel.lícula/documental:“Les costures de la pell”

Sinopsi: La Bharathi i la Yamuna viuen a Bangalore, a l’Índia, i s’han passat la vida cosint per les
grans  multinacionals  del  sector  tèxtil  que  omplen  els  armaris  de  mig  món,  fins  que  es
pregunten:“Hem nascut per ser dones o treballadores tèxtils?…“Els propietaris de les fàbriques són
cinc o deu… però quantes som nosaltres? Milers i milers”.

Presentarà l’obra Cèlia Vila, codirectora del documental i membre de nodustfil- ms@gmail.com

Activitat  de  la  FemArt2015  “Contramemòria,  oblidem l’oblit”,  l’exposició amb 13 obres  que
podreu visitar fins el  12 de novembre de 16h a 20h i,  si  us interessa,  podeu demanar  visites
guiades per a grups!

http://www.caladona.org/2015/10/les-costures-de-la-pell/
http://www.caladona.org/2015/10/les-costures-de-la-pell/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/flyerFemARt2015-2.jpg
http://www.caladona.org/2015/10/3110-nit-de-bruixes/
http://goo.gl/forms/WmsKzQtAUY
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/image002.jpg


31/10:: Nit de bruixes, Castanyada Feminista de Ca la Dona
Publicat a 6 oct 2015 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 4a castanyada feminista.

Animem a totes a apuntar-nos.. pots convidar totes les bruixes que coneguis…entre totes farem la
festa, des de les 21h!, a les 20:15h casa oberta per guarniments, assajos, etc.

El  sopar:  des  de  ca  la  dona posarem els  moniatos,  castanyes i  moscatell  (i  per  no  fer  curt,
necessitem saber quantes serem) i cadascuna portarem alguna cosa per sopar.

La Festa: Poemes, sortilegis, ball, música, performances, donatges…Si tens idees i/o t’agrada fer
d’artista, et necessitem per organitzar la vetllada! Contacta amb secretaria de ca la dona! 

Com  apuntar-vos:  Ompliu  les  vostres  dades  en  aquest  formulari:  FORMULARI  SOPAR
LLUNÀTIC (abans de divendres 30 d’octubre 15h)

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

5/11:: “Arqueologia de l’oblit a l’Illa de Mallorca”
Publicat a 6 oct 2015 per secretaria caladona.

http://www.caladona.org/2015/10/511-%E2%80%9Carqueologia-de-l%E2%80%99oblit-a-lilla-de-mallorca%E2%80%9D/
http://www.caladona.org/2015/10/3110-nit-de-bruixes/
http://goo.gl/forms/WmsKzQtAUY
http://goo.gl/forms/WmsKzQtAUY
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/oblit.png


DIJOUS 5 DE NOVEMBRE A CA LA DONA

HORA 19H

PÚBLIC MIXT

Xerrada i aportació documental:

“Arqueologia de l’oblit a la Illa de Mallorca”:

Procés d’exhumació, identificació i restitució humana a la fossa de Sant Joan. Un exercici pràctic de
contramemòria.

Un grup d’arqueòlogues i antropòlogues de la UAB i de les Illes Balears (Francisca Cardona, Rocío
Gómez, Camila Oliart, Beatriz Palomar, Cristina Rihuete, Elena Sintes) exposen el difícil, llarg i
emotiu procés que implica la  recuperació de les  restes  de persones assassinades  pel  feixisme i
soterrades a fosses comunes.

A càrrec de Camila Oliart i Cristina Rihuete ( de la UAB).

Activitat  de  la  FemArt2015  “Contramemòria,  oblidem l’oblit”,  l’exposició amb 13 obres  que
podreu visitar fins el  12 de novembre de 16h a 20h i,  si  us interessa,  podeu demanar  visites
guiades per a grups!

11/11:: Debat Què fem davant el canvi climàtic?, 19h a Ca la 
Dona
Publicat a 7 oct 2015 per web.

Benvolgudes

Reconeixem que estem esgotant i enverinant el planeta?

Serveixen de poc o res els 23 anys de negociacions internacionals per aturar el canvi climàtic? Què
passarà a la COP21 París? Mary Ann Lucille Sering, secretària del clima de Filipines: “Començo a

http://www.caladona.org/2015/10/canvi-climatic/
http://www.caladona.org/2015/10/canvi-climatic/
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sentir que estem negociant qui viurà i qui morirà”

Què podem fer per tractar d’atenuar els efectes del canvi climàtic?

Preocupades  per la  manca de justicia  i  d’ accions  eficaces  per prevenir el  canvi  climàtic,
cridem a l’acció per sumar-nos a la lluita global de les dones front la crisi climàtica que tenim
al damunt. Ens agradaria comptar amb tu!

T’esperem dimecres 11 de novembre a Ca la Dona, a les 19h

Horteres de Ca la Dona

12/11:: Cloenda FemArt
Publicat a 2 nov 2015 per secretaria caladona.

La Mostra d’Art de dones FemArt: 2015, amb el tema “Contramemòria, oblidem l’oblit”,
arriba al seu final…

Per acomiadar-nos amb alegria el dijous 12 de novembre tenim doble convocatòria:

A les 18:30h convidem a totes les Artistes que vulguin venir a una trobada on parlarem del
projecte Femart: filosofia, fites, desitjos, novetats…

I aprofitarem aquesta trobada per presentar la temàtica de la convocatòria del 2016!

I a les 19.30h començarà la Cloenda, per a tothom.

Acte en el que es farà públic la guanyadora d’enguany!

i tindrem les accions en directe de les artistes Julieta i  Rosa i  l’actuació de la cantautora
veneçolana Cori Malvestuto.

Si  et  vas  perdre  la  inauguració,  no  pateixis,  pots  mirar  aquí  el  vídeo:
https://vimeo.com/145175894

Equip FemArt’15 Coordinadores: Karol Bergeret i Laia Pinsach

I a la comissió: Teresa Sanz, Maria Pons, Jùlia LLull, Anna Fando i Solange Morello

http://femartmostra.blogspot.com.es 

http://www.caladona.org/2015/11/1211-cloenda-femart/
http://femartmostra.blogspot.com.es/
https://vimeo.com/145175894
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Organitza Ca la Dona

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya-Institut Català de les Dones i Diputació de Barcelona

Tot això, a l’espai expositiu de Ca la Dona.

C.Ripoll, 25. 08002, Barcelona

21/11:: [El barri en lila] El Casc Antic per la igualtat entre 
dones i homes
Publicat a 2 nov 2015 per secretaria caladona.

21N El Casc Antic per la igualtat entre dones i homes*: dinar en suport a la veïna Montse
víctima de mobbing

Hi ha moltes víctimes d’assetjament immobiliari que són dones. Tenim masses testimonis de dones
que han patit aquest tipus de violència característica. La nostra veïna del Casc Antic Montse i el seu
marit pateixen d’aquesta tara social. Aprofitem el Dia Internacional contra la violència de gènere
del 25 de novembre per organitzar una jornada de solidaritat i denunciar l’expulsió dels veïns i
veïnes víctimes de l’especulació.

 

Dissabte 21 novembre al Passeig del Born

12-13:30 h  Taller de teatre del oprimit col·lectiu Averlasalilas per a promoure una educació no
sexista. (pl. Jaume Sabartés)

12-14h  Ens maquillem i disfressem pel Karaoke. Taller infantil organitzat per l’Espai infantil i
per a mares i cuidadores Ca la Dona

Abans de dinar:

- Sonrisa Caribeña col·labora amb una dansa!

- Presentació de Ritme en el Temps! A càrrec de l’Antic Teatre. Projecte comunitari dels veïns i
veïnes del Casc Antic.

14:00h Dinar popular per la cuinera del barri (fideua 5 e). Els diners recol·lectats serà en suport a
la nostra veïna Montse per al judici de desnonament.

16:00h Testimoniatges i debat sobre diferents formes de violència contra les dones (domèstica,
mobbing, institucional i global)

http://www.caladona.org/2015/11/2111-el-barri-en-lila-el-casc-antic-per-la-igualtat-entre-dones-i-homes/
http://www.caladona.org/2015/11/2111-el-barri-en-lila-el-casc-antic-per-la-igualtat-entre-dones-i-homes/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/11/21n2015cab-1.jpg


16:00h Contacontes “Cuentos de un par de cuenteras”: Teatralització de dos contes infantils de
temàtica feminista, amb suports sonors i d’utilleria. Espectacle familiar, participatiu i interactiu. A
càrrec de Projecte Vaca. Organitza: Espai infantil i per a mares i cuidadores Ca la Dona

Lloc: Passeig del Born

Organitza: AVV del Casc Antic, Antic Teatre, Ca la Dona, PIAD, Casa Iberoamericana de la Mujer,
Taula de dones del Casc Antic, Xarxa Antirepressió, Comissió d’Afectats pel Projecte Urbanístic
del Born, @Iaioflautas i Sonrisa Caribeña.

*Amb motiu del Dia internacional contra la violència de gènere 25 de novembre.

22/11:: Lleure Feminista- Anada al teatre
Publicat a 2 nov 2015 per secretaria caladona.

El proper diumenge dia 22 de novembre us proposem anar al teatre Akadèmia i així completar el
cicle “Dones dempeus” amb l’obra TOP GIRLS de la dramaturga britànica Caryl Churchill.
http://www.teatreakademia.cat/espectacles/temporada/top-girls/
Quedem a la porta a 3/4 de 6.
Després de l’espectacle hi haurà col·loqui. El preu de grup serà d’ 11€.

Si us plau, passeu per CalaDona- fins el dijous dia 19 -  a apuntar-vos i a pagar

Moltes gràcies!

23/11:: Trobada per parlar sobre antimilitarisme, feminisme,
terrorismes i guerres
Publicat a 2 nov 2015 per secretaria caladona.

La Comi de Ca la Dona i Dones x Dones   davant els darrrers esdeveniments  a Beirut, França
Turquia, Kenia…amb tot l’horror de pèrdua de vides humanes i també espantades per les respostes
militaristes  que  anem  sentint.  Us  convidem  a  fer  plegades  un  debat  on  compartir  sentiments,

http://www.caladona.org/2015/11/2311-trobada-per-parlar-sobre-antimilitarisme-feminisme-terrorismes-i-guerres/
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http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/11/images.png


propostes  i  experiencies des dels feminismes antimilitaristes.

Les  nostres  amigues  de la  Lliga Inernacional  de dones  per  la  pau i  la  llibertat  han fet  un peti
comunicat (a sota) al que ens adherim i que pot ser un punt de partida pel debat.

Dilluns 23 de novembre a Ca la dona a les 6.30 de la tarda

__________________________________________________________

NO A L’ HORROR. NO AL TERRORISME. LA GUERRA NO ES LA SOLUCIÓ
Davant  l’horror  del  terrorisme, que condemnem sense reserves,  la guerra no és la solució.  Les
nostres  pantalles  s’han omplert  aquests  dies  de mort  i  por.  Els  morts  i  ferits  de  París  ens  van
esglaiar,  fent-nos reviure el  patit  en aquest país.  Des de Beirut,  la nostra companya de WILPF
Líban, Nouha Ghorn, ens informa dels morts i ferits que hi ha hagut en recents atemptats de ISIS a
Beirut i es lamenta de les diferències de reacció davant d’uns morts i altres. A nosaltres, ens fa mal
París, ens dol Beirut, ens fa mal Síria … Acompanyem el dolor de les víctimes. Però no creiem que
la guerra sigui la solució.
Les dones de la Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat (WILPF), hereves de les que
fa  100 anys van proposar  sortides  negociades  a  la  I  Guerra  Mundial  (i  encara que no ho van
aconseguir van contribuir a la construcció d’un ordre internacional més dialogant i civilitzat) no
creiem que seguir matant sigui la via per acabar amb l’horror i les amenaces de ISIS.
A un termini immediat, el més eficaç i el que reclamem és que es talli el finançament, font principal
de reclutament de ISIS, que es tallin els fluxos d’armes, i que s’activi una negociació amb totes les
parts per donar una sortida a la guerra a Síria.
A un termini mitjà, el feminisme pacifista crida a assumir la condició de vulnerabilitat individual i
grupal de la nostra humanitat. Encara que es mostri de manera diversa: la fam, la desigualtat, el
canvi climàtic o l’amenaça del terrorisme, la vulnerabilitat és comuna. I ni la impermeabilització de
les fronteres ni les armes més sofisticades poden frenar la determinació d’un suïcida d’immolar-se.
Recórrer a la guerra, pensar que un major poder tecnològic ens torna invulnerables, no deixa de ser
una  reacció  primària,  que  no  soluciona  sinó  que  aguditza  el  problema.  Des  d’una  perspectiva
diametralment oposada, des de l’assumpció de la fragilitat constitutiva de l’ésser humà, es poden
generar altres respostes, també en política internacional,  polítiques encaminades a augmentar la
confiança, la cooperació i l’erosió de la por; entenent que no és possible arribar a ser invulnerables,
que la recerca sigui com sigui de la invulnerabilitat condueix de fet a un dany major, per a nosaltres
i per als altres: la història propera està plena d’exemples.
Suma’t a aquest paradigma! Construïm un altre futur !, Saragossa, 17 novembre 2015
Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat (WILPF)



25/11:: Manifestació “No morim, ens maten”
Publicat a 2 nov 2015 per secretaria caladona.

MANIFESTACIÓ 25 DE NOVEMBRE DE 2015: Trobada 19h a Canaletes 
(Bcn) Porta una espelma !!!

_______________________________________________

NO MORIM, ENS MATEN. Contra la violència masclista, AUTODEFENSA
FEMINISTA

Avui, Dia Internacional per a la No violència contra les Dones i les Nenes , som aquí per manifestar de
nou el rebuig contra la violència masclista, el rebuig contra una violència que segueix volent sotmetre
les dones, lesbianes i trans, envaint tots els àmbits de la nostra vida.

Denunciem la  pervivència  del  sistema heteropatriarcal  i  capitalista,  origen  i  nucli  de  totes  les
violències. 

Denunciem la cultura masclista que encoratja, estimula, consent i atia l’ús de la violència contra les
dones com exercici de poder i domini. Una cultura que legitima i perpetua aquesta violència a partir de
diversos sistemes i espais: la militarització de les societats, la categorització dels cossos i les vides,
l’apropiació del cos i la sexualitat femenina, els vincles amorosos subordinats, la feminització de la
pobresa, la imposició de normes estètiques impossibles, els mandats heteronormatius, els racismes, els

http://www.caladona.org/2015/11/2511-manifestacio-no-morim-ens-maten/
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classismes, la normativitat funcional, i tants d’altres. Denunciem totes aquelles violències que se sumen
i interseccionen en la diversitat que acull el ser dones. 

Manifestem que les violències masclistes no són aïllades i particulars, no són allò que succeeix a una
dona concreta sinó que les vivim totes i s’inscriuen en les nostres vides i els nostres cossos. 

Manifestem que totes nosaltres, totes les que som aquí, som expertes en l’experiència de la violència
masclista. En un àmbit o en diversos; en nosaltres mateixes o en dones properes: amigues, col·legues,
germanes,  mares,  filles,  àvies,  nebodes,  netes,  cunyades,  ties… D’una manera  o  de  diverses,  totes
coneixem la violència pel fet de ser dones. 

Manifestem  que  estem  fartes  del  silenci  entorn  els  perpetradors  de  la  violència,  de  la  no
responsabilització dels agressors, de l’absència de reconeixement i de resposta institucional. 

Denunciem que la violència contra les dones és la més greu, sistemàtica i impune vulneració dels drets
humans de la meitat de la població de la nostra cultura occidental. 

Denunciem la violència estructural  que opera a través de l’àmbit jurídic i policial culpabilitzant les
dones i estigmatitzant-les quan no confien en els recursos legals que se’ls hi ofereixen; desprotegint-les
en exigir la seva adequació als sistemes jurídico-penals enlloc d’adequar els sistemes a la diversitat de
les necessitats de les dones. Responsabilitzant-les a la fi de la violència viscuda. 

Denunciem la violència estructural  que opera a través de l’àmbit laboral amb feines precàries, sous
baixos, atur elevat. La que obeeix al capitalisme acarnissat dels tractats de lliure comerç que s’apropia
del capital femení en el seu benefici. 

Denunciem la violència estructural que opera a través de les retallades en l’àmbit social, deixant les
dones que pateixen violència directa en situació de desempar i victimitzant-les doblement. La violència
que col·loca  les persones dels serveis d’atenció a límits d’explotació amb l’excusa de la crisi  i  les
retallades. 

Denunciem la violència estructural  que opera a través de l’àmbit de la salut coaccionant la llibertat
dels cossos de les dones legislant-los, cancel·lant-los i violentant-los. 

Denunciem la violència estructural que opera en l’àmbit d’ensenyament obviant models coeducatius i
cooperatius mantenint currículums escolars i plans d’estudi que vehiculen la cultura de la violència. 

Denunciem  que som davant  d’una greu problemàtica  de salut  pública,  on les  estadístiques oficials
només assenyalen la punta visible de l’iceberg d’una xacra molt estesa i d’arrel profunda. 

Denunciem la violència institucional que sosté i manté aquestes estructures sense reconèixer i assumir
la responsabilitat cabal en l’eradicació o la perpetuació de la violència vers les dones. Denunciem les
polítiques de maquillatge que ens esgoten i ens espremen. 

Denunciem  la  violència  institucional  que  no  intervé  en  l’enculturació  neomasclista  de  la  nostra
societat; que s’apropia el discurs feminista obviant el fons i les pràctiques que implica; que es limita a
gestionar minsos recursos que de cap manera arriben al fons d’una problemàtica que pot anomenar-se
feminicidi; que incompleix els propis compromisos legislatius en no desplegar els efectes que haurien
d’emanar de les normes. 

Denunciem  la  violència  institucional  que  minimitza,  aïlla,  dispersa  i  oculta,  la  magnitud  de  la
violència  contra  les  dones  no  abordant-la  des  de  les  dimensions  simbòliques  i  estructurals  que  la
legitimen i sustenten, actuant així com a còmplice d’aquesta violència. 



Manifestem i recordem: a qui calla, que el silenci el fa còmplice de la violència; a qui no escolta, que
triar la ignorància el fa responsable; i a qui pot fer-ho i no actua, que no prendre mesura és una forma
més de violència. 

Com  cada  any,  seguim  i  seguirem  denunciant  i  recordant,  avui  i  sempre,  que  la  violència  és
responsabilitat de qui l’exerceix, no de qui la pateix. 

I per la construcció d’una societat digna, lliure de violències per a totes i per a tots: 

• ESCOLTEU-NOS. La saviesa femenina i el moviment feminista són la clau de la transformació

cultural i social. Sense les dones no hi ha revolució. 

• MIREU-NOS. Som milions de dones sostenint la vida i construint relacions lliures de violència.

Les pràctiques de llibertat femenina són mediació universal per la transformació de la feminitat i
la masculinitat. 

• VEIEU-NOS. El reconeixement a la diversitat és el principi de la llibertat. Sense dones lliures

no hi ha països lliures 

• RECONEGUEU-NOS.  Les dones  teixim xarxes  i  sense  xarxes  no es  pot  abordar  el  canvi

social. Les organitzacions de dones feministes som referents de voluntat i acció política per la
llibertat, la vida, l’equitat, la pau i la sostenibilitat. 

El nostre saber feminista és imprescindible per acompanyar i guiar la transformació social que
nosaltres fem cada dia, amb el nostre dia a dia. 

Les unes al costat de les altres, practicant l’autodefensa feminista, diem PROU a les violències
masclistes i ens donem suport per gaudir de vides i relaciones lliures perquè: 

PERQUÈ ENS HI VA LA VIDA. 

PERQUÈ VOLEM UNA VIDA LLIURE, I LLIURE DE VIOLÈNCIES. 

PERQUÈ ENS VOLEM VIVES, I ALEGRES, I SANES, I FORTES, I JUNTES!!! 

Novembre feminista https://novembrefeminista.wordpress.com/

Ca la Dona. Ripoll 25 08002 Barcelona 

28/11::  Convocatòria  contra  la  por  i  la  guerra,  per  seguir
teixint relacions de pau per canviar el món
Publicat a 2 nov 2015 per secretaria caladona.

CA LA DONA I DONES X DONES US CONVOQUEM A ANAR PLEGADES el dia 28N a la pl
Universitat a les 5 de la tarda PER DIR UNA VEGADA MÉS NO A LES BOMBES, NO A LES
ARMES, NI ELS EXÈRCITS PER UNA CULTURA DE LA PAU QUE POSI LA VIDA I LES

http://www.caladona.org/2015/11/28-i-2911-convocatories-contra-la-por-i-la-guerra-per-seguir-teixint-relacions-de-pau-per-canviar-el-mon/
http://www.caladona.org/2015/11/28-i-2911-convocatories-contra-la-por-i-la-guerra-per-seguir-teixint-relacions-de-pau-per-canviar-el-mon/
https://novembrefeminista.wordpress.com/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/11/image006.jpg


RELACIONS AL CENTRE DE LES POLÍTIQUES

PER  DONAR  VALOR  A LES  ACCIONS  DE  LES  DONES  CONTRA EL TERROR  I  LES
VIOLÈNCIES ASSASSINES I PATRIARCALS

Les dones ens trobem a les 5 l’Estudiantil. Porteu cartellets amb lemes antimilitaristes

http://plataformamaimes.cat/manifest/

I també el DIUMENGE 29 MARXA MUNDIAL PEL CLIMA a les 11.30 a la Pl de la Catedral

DES DE CA LA DONA I L’HORT DE CA AL DONA US CONVOQUEM A LA MANIFESTACIÓ
A LES 11.30 A LA CATEDRAL

http://www.caladona.org/2015/…/2911-marxa-mundial-pel-clima/

Ca  la  Dona  ens  hem adherit  a  la  xarxa  Women Climate  Justice,  aquí teniu  el  manifest  de  la
campanya. traducció al català de Marta Carrera i Mercè O-V (per signar-lo cal anar a la web de les
Women for Climate Justice, aviat el tindrem penjat allà).

http://www.sinpermiso.info/textos/lo-que-esta-en-juego-en-la-conferencia-sobre-cambio-climatico-
de-paris-ahora-que-se-han-prohibido

29/11:: Marxa mundial pel Clima
Publicat a 2 nov 2015 per web.

MANIFESTACIÓ Diumenge 29 de novembre: MARXA MUNDIAL PEL CLIMA, 11:30h a l’Av.
de la Catedral, Barcelona. Quedem a les 10.30h per fer cartells i esmorzar xocolata amb xurros a
Ca la Dona!

Nosaltres no renunciem al nostre bell  planeta.  Nosaltres no ens donem per vençudes a un
futur per a totes les espècies. Mai renunciarem a la nostra campanya per la justícia climàtica .

Reconeixem que estem esgotant i enverinant el planeta. Estem preocupades per la manca de justícia
i d’accions eficaces per mitigar el canvi climàtic, cridem a l’acció per sumar-nos a la lluita global de
les dones front la crisi climàtica que tenim al damunt.  Les dones del món hem de dir prou. És
hora  de  prendre  mesures  urgents.  Hem  plantar-li  cara  al  poder.  Exigim  un  canvi.  Ens
agradaria comptar amb tu! Per això et convidem a que et sumis a la crida de les dones per la
justícia climàtica i ens acompanyis a la Marxa pel clima el diumenge 29/11!

Ca la Dona ens hem adherit a la xarxa womenclimatejustice, aquí teniu el manifest de la campanya.
traducció al català de Marta Carrera i Mercè O-V (per signar-lo cal anar a la web de les Women for
Climate Justice, aviat el tindrem penjat allà).

http://www.caladona.org/2015/11/2911-marxa-mundial-pel-clima/
http://womenclimatejustice.org/#join
http://womenclimatejustice.org/#join
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/11/manifest-xdjc-hortcaladona.pdf
http://www.sinpermiso.info/textos/lo-que-esta-en-juego-en-la-conferencia-sobre-cambio-climatico-de-paris-ahora-que-se-han-prohibido
http://www.sinpermiso.info/textos/lo-que-esta-en-juego-en-la-conferencia-sobre-cambio-climatico-de-paris-ahora-que-se-han-prohibido
http://womenclimatejustice.org/
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/11/manifest-xdjc-hortcaladona.pdf
http://www.caladona.org/2015/11/2911-marxa-mundial-pel-clima/
http://plataformamaimes.cat/manifest/


Per què la marxa 29/11?:

Del 30 de novembre a l’11 de desembre 2015, París acollirà la 21a  Conferència de les Nacions
Unides sobre el Canvi Climàtic, coneguda com a COP21, amb l’objectiu d’aconseguir un acord
global  per  aturar  l’augment  de  la  temperatura  del  planeta  i  mantenir-la  per  sota  dels  2  graus
centígrads. Les perspectives no pinten gaire bé després de +20 anys negociacions internacionals per
aturar el canvi climàtic que han servit de ben poc, amb mesures insuficients, a molt llarg termini i
que s’incompleixen sense complexos.

Per això, s’ha convocat pel Diumenge 29 de novembre una marxa mundial pel clima, i us convidem
a participar-hi des de Ca la Dona. La marxa sortirà de l’esplanada de la Catedral de Barcelona a les
11:30h. Punt trobada cruïlla carrer Dr.Joaquim Pou amb Av. Catedral. Si arribes abans, ens trobes a
Ca la Dona recollint els materials per la mani (11h).

Recorregut Marxa: Av. Catedral → Via Laietana → Gran Via de Les Corts Catalanes → Plaça de
Tetuan → Passeig de Sant Joan → Arc de Triomf → Passeig de Lluís Companys → Parc de la
Ciutadella

Mary  Ann  Lucille  Sering,  secretària  del  clima  de  Filipines:  “Començo  a  sentir  que  estem
negociant qui viurà i qui morirà”

Ca la Dona.c/ Ripoll 25 08002 Barcelona

10/12::  Segona  trobada  de  debat  sobre  antimilitarisme,
feminisme, terrorismes i guerres
Publicat a 5 nov 2015 per secretaria caladona.

Després de la trobada del 23 de novembre ens vam autoconvocar pel 
dia 10 de desembre a les 18.30h per seguir veient com actuar i què fer. Us enviem articles 
interessants perquè llegiu i afegiu el que us sembli… De moment Ca la Dona és el nostre espai de 
seguretat, és a dir d’acció, resistència i relació per seguir parlant de com visibilitzar l’acció de les 
dones contra les guerres i omplir-nos de raons i energies per seguir canviant el món….perquè per a 
nosaltres seguretat es sobre tot SOLIDARITAT, EL SUPORT MUTU…..PER TENIR CURA DE 
LA VIDA….

http://www.caladona.org/2015/11/2311-trobada-per-parlar-sobre-antimilitarisme-feminisme-
terrorismes-i-guerres/

http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/OTANnodxd-31Oct.pdf

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-175139-2011-08-23.html

http://www.eldiario.es/zonacritica/barbijaputa-isis-machismo-violencia_masculina-
laura_freixas_6_452914721.html

http://www.caladona.org/2015/11/1012-segona-trobada-de-debat-sobre-antimilitarisme-feminisme-terrorismes-i-guerres/
http://www.caladona.org/2015/11/1012-segona-trobada-de-debat-sobre-antimilitarisme-feminisme-terrorismes-i-guerres/
http://www.eldiario.es/zonacritica/barbijaputa-isis-machismo-violencia_masculina-laura_freixas_6_452914721.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/barbijaputa-isis-machismo-violencia_masculina-laura_freixas_6_452914721.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-175139-2011-08-23.html
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/10/OTANnodxd-31Oct.pdf
http://www.caladona.org/2015/11/2311-trobada-per-parlar-sobre-antimilitarisme-feminisme-terrorismes-i-guerres/
http://www.caladona.org/2015/11/2311-trobada-per-parlar-sobre-antimilitarisme-feminisme-terrorismes-i-guerres/
https://secure.avaaz.org/es/event/globalclimatemarch/Marcha_Mundial_por_el_Clima_BCN/?cl=8764892813&v=66214
https://ca.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3_Marc_sobre_el_Canvi_Clim%C3%A0tic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3_Marc_sobre_el_Canvi_Clim%C3%A0tic
http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2015/11/images.png


http://www.eldiario.es/zonacritica/ISIS-financia-hacen-vista-gorda_6_452914729.html

http://www.eldiario.es/zonacritica/Francia-crecimiento-ISIS-injerencias-
soluciones_6_453264718.html

http://www.sinpermiso.info/textos/lo-que-esta-en-juego-en-la-conferencia-sobre-cambio-climatico-
de-paris-ahora-que-se-han-prohibido

http://paroledequeer.blogspot.com.es/2015/11/judith-butler-sobre-los-atentados-en.html

http://www.elespanol.com/enfoques/20151109/77992250_0.html

https://t.co/7nUNBT8qHX

http://plataformamaimes.cat/manifest/

http://www.eldiario.es/politica/monumento-Atocha-espejo-dispensado-victimas_0_455305421.html

http://www.icip-perlapau.cat/numero22/ca

http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article5608

http://www.caladona.org/2015/11/manifest-desmilitaritzem-leducacio/

http://whymaps.tumblr.com/

www.ecologistasenaccion.org/article31140.html

http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Manifiesto-nombre_6_455364501.html

http://www.attac.es/2015/11/22/como-surge-el-isis-como-se-financia-quienes-hacen-la-vista-gorda-
1/

http://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/suben-espuma-bolsa-fabricantes-armas-ataque-
paris/20151117113146122497.html

https://www.facebook.com/Directa/photos/a.169411564320.113275.169402219320/1015372632292
9321/?type=3&theater

http://www.huffingtonpost.es/eulalia-lledo-cunill/agost-negre-lhemorragia-s_b_8048462.html

http://www.huffingtonpost.es/eulalia-lledo-cunill/lhemorragia-sens-fi-del-t_b_8109494.html

http://www.huffingtonpost.es/eulalia-lledo-cunill/lhemorragia-sens-fi-del-t_1_b_8194620.html

http://www.huffingtonpost.es/eulalia-lledo-cunill/bernie-manhattan-atame-lh_b_8367866.HTML

http://www.huffingtonpost.es/eulalia-lledo-cunill/bernie-manhattan-atame-lh_b_8367866.HTML
http://www.huffingtonpost.es/eulalia-lledo-cunill/lhemorragia-sens-fi-del-t_1_b_8194620.html
http://www.huffingtonpost.es/eulalia-lledo-cunill/lhemorragia-sens-fi-del-t_b_8109494.html
http://www.huffingtonpost.es/eulalia-lledo-cunill/agost-negre-lhemorragia-s_b_8048462.html
https://www.facebook.com/Directa/photos/a.169411564320.113275.169402219320/10153726322929321/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Directa/photos/a.169411564320.113275.169402219320/10153726322929321/?type=3&theater
http://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/suben-espuma-bolsa-fabricantes-armas-ataque-paris/20151117113146122497.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/suben-espuma-bolsa-fabricantes-armas-ataque-paris/20151117113146122497.html
http://www.attac.es/2015/11/22/como-surge-el-isis-como-se-financia-quienes-hacen-la-vista-gorda-1/
http://www.attac.es/2015/11/22/como-surge-el-isis-como-se-financia-quienes-hacen-la-vista-gorda-1/
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Manifiesto-nombre_6_455364501.html
http://www.ecologistasenaccion.org/article31140.html
http://whymaps.tumblr.com/
http://www.caladona.org/2015/11/manifest-desmilitaritzem-leducacio/
http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article5608
http://www.icip-perlapau.cat/numero22/ca
http://www.eldiario.es/politica/monumento-Atocha-espejo-dispensado-victimas_0_455305421.html
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12/12:: Una Fira d’hivern de Ca La Dona molt especial!
Publicat a 5 nov 2015 per web.

Vine i  participa al mercat d’hivern de Ca La Dona DISSABTE 12 DE DESEMBRE 2015
Horari: 10h30 a 19h30

A la Fira d’hivern hem rebut  una donació molt  i  molt  especial:  Mocadors de coll  de la  gran
poetessa Montserrat  Abelló!  Mil  gràcies  Mireia!Paradetes  amb roba de  tota  mena,  artesania,
complements, joies, art, utensilis de cuina, joguines, antiguitats, discs, etc. per reutilitzar, reciclar,
compartir,  intercanviar…Aprofiteu  aquesta  oportunitat  per  consumir  d’una  altra  manera,  més
sostenible  i  responsable  i  alhora  coneixent  com  ens  ho  fem  per  sortir  de  la  crisi,  projectes
individuals o col·lectius. 

http://www.caladona.org/2015/11/1212-fira-dhivern-de-ca-la-dona/


 

Ja sabeu que 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 coses a casa que ja no utlitzes i
vols que tinguin més vidilla? Porta-les!!!(en bon estat si-us-plau).  Aquí trobareu els mocadors
Montserrat Abelló!

Enguany tindrem la col·laboració d’un projecte de memòria històrica…LES PIECERAS i el
treball extra-domèstic S.A I necessitem voluntàries! 

Vols posar parada? últims dies!

Ca la Dona 

C/RIPOLL 25 BARCELONA

Inscripcions obertes per posar parada a la Fira d’Hivern de
Ca la Dona
Publicat a 20 nov 2015 per web.

Vine i  participa al mercat d’hivern de Ca La Dona DISSABTE 12 DE DESEMBRE 2015
Horari: 10h30 a 19h30

Com  funciona?  Les  parades  s’assignaran  per  ordre  d’inscripció  fins  a  completar  l’aforament
disponible.  Per  apuntar-te:  http://goo.gl/forms/5Z9D3xWias Cadascuna  de  les  paradistes
disposarà d’una taula i cadira. Per tant, no cal que en portis de casa. Per participar cal una aportació
de 10 euros per contribuir a les despeses de Ca La Dona.

T’enviarem un correu el dia 30 de novembre 2015, confirmant que tens lloc i com formalitzar la
inscripció.  El  4  desembre  a  les  15  hores  les  inscripcions  de  les  paradetes  no  formalitzades  es
consideraran cancel·lades i per tant alliberades per altres paradistes.

No vols posar parada però vols participar???? 

Entre les parades, hi haurà una de 2a mà amb objectes donats per sòcies i amigues que els cedeixen

http://www.caladona.org/2015/11/inscripcions-obertes-per-posar-parada-a-la-fira-dhivern-de-ca-la-dona/
http://www.caladona.org/2015/11/inscripcions-obertes-per-posar-parada-a-la-fira-dhivern-de-ca-la-dona/
http://goo.gl/forms/5Z9D3xWias
http://www.caladona.org/2015/11/inscripcions-obertes-per-posar-parada-a-la-fira-dhivern-de-ca-la-dona/
http://territorisoblidats.org/
http://territorisoblidats.org/


pel sosteniment del projecte de Ca la Dona. Si tens coses a casa que ja no utlitzes i vols que tinguin
més vidilla? Porta-les!!!(en bon estat si-us-plau).

Roba de tota mena, 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. 

Enguany tindrem la col·laboració d’un projecte de memòria històrica…seguirem informant.

Ca la Dona

C/rIPOLL 25 bARCELONA

Guanyadora de la Mostra i vídeos del FEM ART 2015
Publicat a 20 nov 2015 per secretaria caladona.

Ja tenim guanyadora de la 21ª edició de la Mostra d’art de dones FEM ART 2015,

Amédée Houx Lieu 
http://www.somethingsaboutamedee.com/
amb la seva transgresora i deliciosa obra 

Uterus Vesalius

“El  pensador  y  científico  griego  Galeno  estableció  la  teoría  de  que  el  aparato  reproductor
femenino, es en realidad, una versión imperfecta del masculino. Una especie de pene inacabado
que no ha logrado exteriorizarse. Las hipótesis de Galeno serán divulgadas en el ámbito médico
occidental a lo largo de los siglos, y a partir de Andreas Vesalius (1543) podremos ver los úteros
femeninos representados “científicamente” de esta peculiar forma, llegando a encontrar este tipo
de ilustraciones hasta bien entrado el siglo XVII. Paradógicamente Andreas se basó en la disección
de un cuerpo real a la hora de realizar su estudio, pero los prejuicios de la época pesaron más que
la propia realidad. Éste caso, que evidencia una pequeña parte de las ficciones que han estado
presentes a lo largo de la historia científica patriarcal occidental, nos invita a reflexionar sobre el
peso que pueden llegar a tener los convencionalismos en nuestra interpretación del mundo.”

Título: Uterus Vesalius 

Año: 2015 

Técnica: Serigrafía sobre ropa interior femenina. 

Medidas: Cada pieza 29cm x 32cm aprox. 
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Felicitats artistaça!!! 

22/12:: Dones. Respostes i solucions al canvi climàtic
Publicat a 1 des 2015 per web.

L’11  de  desembre,  les  negociacions  internacionals  per  afrontar  el  canvi  climàtic  i  aturar  la
degradació del planeta arribaran al  punt i final i,  potser tindrem un acord vinculant efectiu….o
potser no. A París, grups de dones presents a la COP21, han buscat espais des d’on visibilitzar les
interseccions dones-clima-canvi que travessen la vida de moltes, per evidenciar que més que lluitar
contra el canvi climàtic potser el que cal és canviar el sistema.

A Ca la Dona en volem parlar de tot plegat dimarts 22 de desembre, 19h. Ho farem a partir
d’un documental i les nostres respostes urbanes al canvi climàtic.

Al final brindarem a la salut del planeta…i de totes! Per un millor 2016.

Vols saber-ne més? Vídeo a l’acte organitzat per les Women’s Earth and Climate Caucus (WECC)
amb  4  dones  extraordinàries  http://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/events/2015-12-08-18-30-
women-s-earth-and-climate-caucus-wecc

http://www.caladona.org/2015/12/2212-dones-respostes-i-solucions-al-canvi-climatic/
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Foto: a la marxa mundial pel clima Barcelona, 29 de novembre 2015
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