Al setembre, la feminista cull les pomes,
que després arriben les bromes.
::

Dimarts 15 de setembre a les 19 h
Les dones transformem la ciutat des de la cuidadania...
...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 per pensar què volem d'aquest
Congrés, comencem el curs amb un taller per concretar les propostes que han anat sorgint.
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” pel 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.
El 30 de juny, i el 21 de juliol, vam fer berenars 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.
Us convidem ara al tercer berenar. 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,
Fem Art
Diumenge 20 de setembre d'11 a 13 h
L’Espai Infantil per a tietes,mares, àvies, cuidadores...
...us anima a participar en el taller de construcció de material escolar amb pancartes i teles
reciclades.
Una tallerista especialitzada ens ensenyarà com treballar els diferents materials reciclats
per crear estoigs, bosses, etc...
Us hi esperem!
Dilluns 28 de setembre a les 19 h, a pç Sant Jaume
DRET A DECIDIR. Dia Internacional per la despenalització de l'Avortament
Fa trenta aaanys que tinc trenta anyssss...
i encara no avorto, ni lliure ni gratuïtament (i no és per la menopausa)
Cap retall dels nostres drets. Cap lligam amb fonamentalismes! Ni bisbes, ni
jutges, ni metges, ni l’Estat. LES DONES DECIDIM, avortament lliure i gratuït.
En aquest moment crític, totes a estirar la corda! ConcentraCCió: trenquem els
lligams que ens oprimeixen...
Campanya pel dret a l’avortament. dretalpropicos@gmail.com
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Al setembre, la feminista cull les pomes,
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Dimecres 30 de setembre a les 19 h. Inauguració d'exposició,
i trobada entre dones autòctones i immigrades
Inauguració de l'exposició de nines que representen les ètnies del Senegal, a càrrec de les
dones d'E'Waiso Ipola i amb la participació de Bombo N'dir, autora de l'expo, i Remei Sipi,
comissària.
Podreu visitar l'exposició durant tot el mes d'octubre a Ca la Dona.
Amb aquesta inauguració, aprofitem per a repetir l'experiència i fer la 3a trobada entre
dones autòctones i dones immigrades.

Anem plegades a les Jornades Feministes a Granada
del 5 a l 7 de desembre
19 de setembre assemblea
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
Abraçades,
La Xarxa Feminista
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