Després de l’últim número de la revista Ca la Dona (55), l’espai de reflexió i intercanvi continua....
Debat obert: Feminisme(s) i maternitat(s). Dimecres 7 de febrer, 18:30h.
Serà un espai de debat on compartir, construir, repensar i preguntar-nos sobre com
vivim, experimentem o volem la maternitat(s) i com l’hem anat de/construint des dels
feminismes.
• amb Cristina Silvente, psicòloga a la cooperativa Titania –Tascó (Dones per la salut),
• amb les experiències de mares de Ca la Dona (algunes les trobareu a la revista 55),
• i, és clar, amb les experiències de totes les participants.
Mares, dones, cuidadores, per a parlar sobre feminismes i maternitats… què millor
que venir amb criatures? (vindrà una mainadera per a donar-nos suport)
L’Espai infantil i per a mares i cuidadores proposa...

Tot treballant les identitats… taller de disfresses per a
totes les edats.
Diumenge 11 de febrer, d’11:00 a 13:00h
Prenent com a punt de referència el carnaval i el sentit que té de ruptura de rols
tradicionals, ens plantegem aquesta proposta coeducativa per treballar el gènere com a
construcció.
Els materials que utilitzarem seran reciclats, o sigui que si tens coses a casa que creus
que poden ser útils porta-les (retalls de roba, botons, llanes, ampolles de plàstic,
rellotges que ja no funcionen...)
Us hi esperem a totes!!!
(Recordeu confirmar la vostra assistència a la secretaria)

Quero seno, l’espai de debat a ritme tropical
(http://www.caladona.org/grups/?page_id=2)
Propera trobada: diumenge 18 de febrer, a les 17h.
Volem ser un espai obert de debat i un punt de trobada per tal de posar en comú les
nostres expectatives i motivacions respecte a les cultures i identitats lesbianes.
El debat serà a partir dels textos: “Marco conceptual en la socializacion del género” i
“El genero: una categoría útil para el análisis histórico” de la J.W. Scott (els trobareu a:
http://www.caladona.org/grups/?cat=10)

15 anys d’E’Waiso Ipola
del 21 de febrer al 13 de març,
exposició “Àfrica és dona”.
Inauguració: dimecres 21 de febrer,
a les 19.00h, amb la presentació i visita
guiada per l’exposició.
Brindarem per aquests 15 anys de
dones africanes a Catalunya.
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7ena edició del Curset de Defensa Personal, Nivell I.
Aquest curset es basa en un treball físic i emocional per aprendre a comprendre i crear
les situacions en què ens podem trobar, sobretot de conflictes, i l'escala d'aquests
conflictes fins el punt de la violència física. Treballem per desenvolupar la calma,
l’autoconeixement, la intuïció, l’autoestima, i la consciència de l'espai, per veure les
situacions conflictives abans que sorgeixin, aprenent a enfocar-les i a resoldre-les, fins
i tot quan ja són situacions de violència física.
L'estructura bàsica del curs consisteix en 18 hores, repartides en quatre sessions de
quatre hores i mitja cadascuna, en dissabte.
Logística: el curset començarà el dissabte 24 de febrer i acabarà el 17 de març, de 10
a 14:30h. És important dur roba i sabatilles esportives.
Cost: El preu del curset és de 65€ si es paga tot al principi; i 70€ si es paga en dos
cops. Les dones que no són sòcies de Ca la dona pagaran una matrícula de 15€, que
pot ser la primera quota si es volen fer sòcies.
Inscripcions: a la secretaria de Ca la Dona, fins el 21 de març.

Els consell de dones de Barcelona estan
organitzant la I Mostra de grups i
entitats de dones de Barcelona (serà el
24 de març, de 12 a 21h a l’avinguda de la
Catedral).
Ca la Dona, com tots els grups de dones,
podem ser-hi presents. Hi serem en tant
que hi hagi dones que tingueu ganes
de ser-hi i organitzar la nostra
paradeta.
Per això fem una crida a totes les dones
que vulgueu participar en aquesta Mostra
duent-hi el que fem a Ca la Dona, a què us
poseu en contacte amb la secretaria abans
del dia 9 de febrer.
(si voleu més informació sobre la Mostra,
demaneu-la també a la secretaria).
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La Comi 8 de març continua
trobant-se. Truca a la secretaria o
consulta www.caladona.org per a
saber la propera data de reunió.

La Comi de Casp a Ripoll es
troba el primer dimarts de mes, de
18.30h a 21.00.
La Comi de Ca la Dona el segon
dimarts de cada mes, a les 17h i fins
les 20h.
Recordeu, aquestes comissions són
obertes, només cal comprometre’s a
seguir de forma regular les reunions.
(més informació a la secretaria i a
www.caladona.org).
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