
A l'estiu tota cuca riu

i les feminista viu, sua, riu i reviu

A Ca la Dona marxem de vacances tot el mes d'agost.A Ca la Dona marxem de vacances tot el mes d'agost.
L'1 de setembre tornarem a ser aquí!L'1 de setembre tornarem a ser aquí!

Us avancem algunes de les activitats que hem preparat per al mes de setembre...
...mentrestant, gaudim de l'estiu!

Dimecres 2 de setembre, a les 18:30 h, Dimecres 2 de setembre, a les 18:30 h, 

reunió de la Campanya pel Dret a l'Avortament,reunió de la Campanya pel Dret a l'Avortament,

Prepararem la celebració del 28 de setembre,  Dia Internacional per la Despenalització de 
l'Avortament.

Dimarts 15 de setembre, a les 17.00 h, Comi ampliadaDimarts 15 de setembre, a les 17.00 h, Comi ampliada

Preparem el nou curs? Recordeu que la Comi continua reunint-se els primers dimarts de 
mes, de 17 h a 20 h, i l'Ampliada els segons dimarts, de 18:30 h a 21:00 h. Per formar-hi 
part només cal venir.

Dimarts 15 de setembre  a les 19 hDimarts 15 de setembre  a les 19 h

Les dones transformem la ciutat des de la cuidadania... Les dones transformem la ciutat des de la cuidadania... 

...del 1r Congrés de les Dones de Barcelona al 2n...del 1r Congrés de les Dones de Barcelona al 2n

Després  dels  quatre  tallers  que  hem  realitzat  per  debatre  els  diferents  eixos  temàtics 
proposats pel  II Congrés de les Dones a Barcelona, i pensar què volem d'aquest Congrés, 
comencem el curs amb un taller  per concretar  les propostes que han anat sorgint a les 
nostres trobades.

El  text que hem generat a partir  d'aquests  tallers,  i  que hem enviat  per tal  que des del 
Congrés es pugui difondre entre els col·lectius de dones, el teniu a www.caladona.org, a 
l'apartat de breus.

També hem enviat al Congrés, juntament amb el Col·lectiu Punt 6, una proposta per a fer 
una “passejada urbanofeminista” per la zona del Fòrum (on es desenvoluparà el Congrés), 
amb  la  intenció  de  denunciar  els  “punts  negres”  i  proposar  els  “punts  liles”  de  la 
configuració urbana del Fòrum.

... i encara tenim una altra proposta...
 Us hi esperem!

Dimecres 16 de setembre, a les 19 h... berenar de dones i artistes.Dimecres 16 de setembre, a les 19 h... berenar de dones i artistes.

El passat 30 de juny vam fer un berenar d'artistes i dones de Ca la Dona per a valorar 
/pensar /proposar sobre la Mostra d'Art de Dones i vam arribar a la conclusió que potser és 
el  moment  de  crear  un  grup  de  dones  artistes  per  a  fer,  conjuntament,  trobades  ?  / 
intercanvi?  /  relació?  /  producció?  /  activitats  ?  /  seminaris  ?  /  ...  ?  femart  
Vam  fer  una  segona  trobada  el  21  de  juliol,  i  us  convoquem  a  la  tercera.  
Si voleu avançar idees prèviament, podeu fer-ho a través del bloc de la Fem Art, que podeu 
consultar a http://femartcaladona.wordpress.com/

Abraçades i calor,
Fem Art
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Dimecres 30 de setembre a les 19 hDimecres 30 de setembre a les 19 h

Inauguració  de  l'exposició  de  nines  guineanes  que  podreu  visitar  durant  tot  el  mes 
d'octubre  a  Ca la  Dona,  a  càrrec de les  dones d'E'Waiso Ipola  i  amb la  participació  de 
Boumbo Nin, autora de l'expo, i Remei Sipi, comissària.

*Aprofitarem per repetir l'experiència i fer la IIIera trobada entre dones autòctones i dones 
immigrades.

Anem plegades a les Jornades Feministes a GranadaAnem plegades a les Jornades Feministes a Granada

del 5 a l 7 de desembredel 5 a l 7 de desembre

Amigues,

Estem treballant per concretar l’anada a les Jornades Feministes Estatals de Granada que 
es faran durant el pont de la Constitució del mes de desembre i per a les vostres previsions 
us fem saber algunes dades  importants:

Perquè aneu fent guardiola: “la cosa” pot sortir per 200 €. Inclou,

·       Anada i tornada en tren-llitera 

·        Dues nits d’hotel/hostal a Granada

·        Inscripció  a les  Jornades  que inclou tres dinars  de picnic  dels  dies  5,  6  i  7  de 
desembre.

Us  agrairem  que  feu  preinscripcions  per  saber  quantes  places  hem  de  reservar  a 
xarxafem@xarxafeminista.org deixant les vostres dades personals de contacte. 

Recordeu que el dia 19 de setembre a les 10.30 h hi ha assemblea (a Ca la Dona. c/Casp, 
38, pral.) per concretar tots els aspectes tècnics, logístics i de contingut.

El termini per presentar ponències és el 2 d’octubre i les heu de fer arribar abans a la Xarxa 
Feminista que som les encarregades de coordinar tot el que vingui de Catalunya.

Els continguts s’estructuraran en 4 Camps de Debat:

1.- Identitats frontereres. Esdevenirs i activismes feministes

2.- Cossos i sexualitats

3.- Treballs, cura, crisis i acció feminista.

4.- Noves representacions / Nous contextos

Bon estiu! Descansem, fruim i preparem-nos per Granada!

Abraçades,

La Xarxa Feminista 
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