
Al gener, les dones
prenem el carrer!

Donanatge. Louise MichelDonanatge. Louise Michel

Una combatent incansable contra totes les opressionsUna combatent incansable contra totes les opressions

Dimecres 14 de gener a les 19 a Ca la Dona farem un acte en record de Louise Michel 
revolucionària de la Comuna de París, feminista i lluitadora social, aprofitant la data de l'aniversari 
de la seva mort.

“¿Juntament amb altres dones trucaven a apoderar-se de les fàbriques abandonades per lliurar-les 
a les dones que treballen en elles. Les seves demandes (pagament igual per feina igual, millor salut 
ocupacional i seguretat, reducció de l'horari laboral) fins i tot ressonen avui en dia. En resposta, 
alguns decrets de la Comuna van haver de veure directament amb l'estatus de les dones, com per 
exemple el decret del 21 de maig, que igualava el pagament als mestres d'ambdós sexes."

Us hi esperem!

L'espai infantil i per a mares, cuidadores, tietes i... 

us proposem una jornada de contacontes 

                                                     Diumenge 25 de gener a les 11 h

Volem passar una bona estona sentint històries que ens transportaran més enllà i que ens 
faran gaudir.

10 anys treballant per la salut de les dones10 anys treballant per la salut de les dones
Presentació del llibre de la Xarxa de Dones per la SalutPresentació del llibre de la Xarxa de Dones per la Salut

Divendres 23 de gener a les 17 h al CCD Bonnemaison
(c/ S. Pere més Alt, 7 | Barcelona)

Per fi s'ha fet realitat l'edició del llibre que portava preparant la Xarxa durant tant de temps.
Un llibre que recull els més de 10 anys de treball per a la salut de les dones.
Es per això que us convidem a gaudir d'aquesta  presentació,  ja que també és el  vostre 
llibre.

*[També us avancem que, després de la presentació del llibre, a les 18 h iniciarem al mateix lloc 
l'Assemblea Annual de la Xarxa, a la qual desitgem que pugueu assistir]

Torna el curs d'autodefensaTorna el curs d'autodefensa
Si esteu interessades en inscriure-us al taller d'autodefensa per a dones amb la Karin 
Konkle, parleu amb secretaria.

De gener a març, tots els dimecres de 20 a 21 h
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Al gener, les dones
prenem el carrer!

Anem a Tarragona a visitar l'exposicióAnem a Tarragona a visitar l'exposició

“Dones en la prehistòria”“Dones en la prehistòria”

dissabte 31 de gener

Aquesta exposició mostra el paper social, econòmic i cultural que van tenir les dones al llarg 
de la Prehistòria, analitzant les relacions, treballs i activitats que porten a fer-les visibles i 
protagonistes d'un període fonamental de la història.

És la primera exposició sobre l'arqueologia de gènere realitzada a l'Estat espanyol, tè com a 
objectiu apropar la realitat de les dones a la Prehistòria, desmitificant estereotips 
discriminatoris i apropant les més recents investigacions sobre el tema.

La visita guiada a l'exposició la farem amb Encarna Sanahuja, sòcia i especialista en 
Prehistòria.

* Per a les vingueu en tren des de Barcelona, farem un punt de trobada a l'andana de 
l'estació de Renfe de Passeig de Gràcia a les 9,45 h (per agafar el tren de les 9,58 h | el 
preu del bitllet d'anada i tornada és d'uns 10 euros, dependent de l'augment de preus del 
nou any!).

* Per a la resta, el punt de trobada serà a les 12,45 h a les portes del Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona (plaça del Rei, 5)

[El preu de l'entrada és de 3,5 euros | possiblitats de descompte si teniu dificultats 
econòmiques]

Més informació sobre el dinar, preus, horaris, dubtes i reserves a secretaria.

Fem Art'09 Fem Art'09 || arts i feminismes arts i feminismes

15a Mostra d'Art de Dones15a Mostra d'Art de Dones

Fins el 19 de gener podeu enviar obres per al Fem Art!

Celebrem els 15 anys de la Mostra d'Art de Dones Fem Art'09. Nou format, noves activitats. Una 
exposició retrospectiva i dos dies d'activitats, accions, trobades i festes.
Si vols participar, presenta la teva proposta. El tema d'aquesta edició és arts i feminismes; 
l'aproximació a com ha evolucionat la relació entre les arts i els feminismes, espais generats, 
visibilitats, art feminista i activisme, etc.
Hi poden participar totes les dones que vulguin i en qualsevol format artístic o proposta d'acció, 
taller, intervenció, debat. 

Més info a la web:

www.caladona.org/femart

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

Preparem el 8 de març 09!Preparem el 8 de març 09!
Estigueu atentes a les convocatòries, ja hem fet la primera reunió...

...però encara queda molta feina!
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