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ATENCIÓ: La tassa amb la que totes volíeu regalar-vos ja és aquí 

 
JOC DE TASSES DE CA LA DONA, 

Disponible complert, o en fascicles.  

O sigui, que si no vols el joc sencer pots comprar només la TASSA DE L’HIVERN (i a 
la primavera la tassa primaveral, a l’estiu la seva, i a la tardor la següent) 

...Pels cafès més deliciosos, els tés més aromàtics, la llet més sencera o l’aigua més 
transparent... o simplement per a decorar la taula 

Nota de la fabricant: no garantim la transparència de l’aigua si vius a l’àrea metropolitana de Barcelona. 

Joc de tasses: 34 euros, (28 euros per a les sòcies) 
Tassa en fascicles: 9 euros, (7,5 per a les sòcies) 

 

Benvolgudes, 

El grup que s’ha estat reunint a Ca la dona “Per la No violència a les dones” us convoquem el 
proper dia 10 de gener de 2007 a les 7 de la tarda a Ca la Dona per a: 

9 fer valoració de l’acte del dia 25 de novembre i preparar les reunions i debats d’aquest any, 
9 fer valoració de l’acte- debat de ca la Dona del 18 de novembre i dels continguts que van sortir 
US ESPEREM A TOTES LES INTERESSADES 

CUIDADANIA. EL TEMA PER AL PROPER 8 DE MARÇ? 

Les dones que ens vam trobar el passat 20 de desembre per a l’organització dels actes, 
festa i mani del proper 8 de març, us convoquem a la propera reunió de la Comissió 8 
de març, que serà el 17 de gener a les 19h a Ca la Dona. 

QUEROSENO. CULTURES I IDENTITATS LESBIANES. O NO? 

http://www.caladona.org/grups/?page_id=2 

QueroSeno és un viatge per les interseccions ideològiques del nostre pensament, i 
el que ens mou és la passió per l’aprenentatge i per la reflexió continua. 

PROPERA TROBADA EL DIUMENGE 14 DE GENER A LES 17H. 

Començarem l’any amb la MONIQUE WITTING “La mente hetero” 
(http://www.caladona.org/grups/?cat=3&paged=4). És un text curt que 
trobareu a l’esquerra d’aquesta mateixa pàgina, a l’apartat de lesbianismes.  

Com que el text és curt, hem pensat en debatre, a més a més, el tema de les 
identitats a un capítol de The L Word que és molt gràfic. 

Mercés! Bon profit amb el text, bones festes i fins el 14 de gener! 
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