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IIII Congrés de les Dones de Barcelona Congrés de les Dones de Barcelona

 16 i 17 d'octubre 16 i 17 d'octubre
Centre de Convencions Internacional de Barcelona - FòrumCentre de Convencions Internacional de Barcelona - Fòrum

Els dies 16 i 17  d'octubre tindrà lloc el II Congrés de les Dones de Barcelona (trobareu tota 
la informació a la web <www.bcn.cat/congresdones09/ca>. Des de Ca la Dona, i juntament 
amb altres grups de dones, us proposem algunes convocatòries per participar de manera 
activa a aquest Congrés.

..............................NOSALTRES SOM ELS BARRIS I LA CIUTAT!
Els nostres entorns quotidians no són neutres, quan es conforma cada espai, cada element 
urbà,  cada  equipament,  etc.,  es  donen prioritats,  es  reflecteixen  poders  i  es  visibilitzen 
drets. 

√ Hem de valoritzar i visibilitzar el coneixement divers que tenim les dones de l’entorn
quotidià.
√ Hem de fer pobles i ciutats que es basin en la vida quotidiana i aquesta quotidianitat  
encara avui dia és majoritàriament femenina.

Us  proposem  un  recorregut  lúdic-reivindicatiu  sobre  el  dret  a  la  ciutat  de  les  dones, 
organitzat per Ca la Dona i el Col·lectiu Punt 6 dins el marc del II Congrés de les Dones de 
Barcelona. L’objectiu és visibilitzar la nostra experiència en la ciutat a través d’enumerar, 
analitzar i sobretot assenyalar en un tros de ciutat real que ens servirà per exemplificar.
Si us interessa participar, serà el  divendres 16 d’octubre a les 16:30 h (ja que el 
congrés comença a les 18 h),  anirem amb una samarreta negra o similar.

*[Punt de trobada: punxa de l’edifici del Centre de Convencions del Fòrum (l’edifici triangular, 

encreuament entre av. Diagonal i c/ Taulat) ]

.........................................................NOSALTRES DECIDIM!
El  dissabte  17  d'octubre,  Bibiana  Aído,  Ministra  d'Igualtat,  participarà  en  l'acte 
inaugural  del  Congrés  de  les  Dones  de  Barcelona.  Des  de  la  Campanya  pel  Dret  a 
l'Avortament Lliure i Gratuït, ara que la llei està en ja en el tràmit de debat al Parlamento, 
us convidem a donar visibilitat al nostre dret a decidir. 

Si vols fer-lo visible, vine a les 17.30 h a la punxa de l’edifici del Centre de Convencions del 
Fòrum (l’edifici triangular, encreuament entre av. Diagonal i c/ Taulat).

....................................ÀGORA DE DONES

El Congrés de Dones de Barcelona és una bona ocasió per a la relació entre  els grups de 
dones. Per això, algunes dones i grups de dones estem pensant aprofitar l'espai del dinar 
per a trobar-nos en una Àgora de Dones, conèixer-nos, intercanviar, i parlar d'allò que ens 
vingui de gust.
Si vas al Congrés i et ve de gust aquest espai de relació, porta la carmanyola!

Àgora de Dones,  dissabte  17  de  14 a  16 h,  sota  les  plaques  solars  del 
Fòrum, tindrem ombra i vistes al mar.
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:: :::: ::

Taller d'acabats ( data per concretar)Taller d'acabats ( data per concretar)
Dimecres 21 d'octubre de 18 a 20 hDimecres 21 d'octubre de 18 a 20 h

Dilluns 26 d'octubre de 18 a 20 hDilluns 26 d'octubre de 18 a 20 h

Les obres de la nova casa,  al  c/ Ripoll,  25, continuen i  ja estem a punt d'entrar en una 
segona fase. Per això us proposem un nou taller per parlar sobre quins acabats volem.
Us podeu adreçar a secretaria per a tenir més informació i concretar el dia del taller.

Divendres 23 d'octubre a les 20,30 hDivendres 23 d'octubre a les 20,30 h
Eròtiques i despentinades a Ca la DonaEròtiques i despentinades a Ca la Dona

Presentació de l’antologia  Eròtiques i despentinades. Un recorregut de cent anys per la 
poesia catalana amb veu de dona,  d’Encarna Sant-Celoni,  i  lectura poètica  a càrrec de 
Sílvia  Bel,  Josefa  Contijoch,  Rosa Fabregat,  Consol  Martínez-Bella,  Cinta  Mulet,  Mireia 
Mur,  Tònia Passola,  Encarna Sant-Celoni...,  amb el passi de 69 fotografies  eròtiques de 
Virgínia Barrachina, Pepa Cortell, Alícia Enfero Carulo, Marisela Murcia i Ana Veintimilla.

Clourà l’acte la cantant Big Mama en directe.

En acabant,  erosopar de carmanyola (porta el que puguis: menjar, beure o postres i ho 
compartirem) i, de postpostres, roda espontània amb més poemes –propis o aliens– llegits 
per les dones assistents més ardides, fins que ens cansem.

Diumenge 25 d'octubre a les 11 hDiumenge 25 d'octubre a les 11 h
L’Espai Infantil per a tietes, mares, àvies, cuidadores...

... us anima a participar en la propera activitat: un interessant debat sobre l’educació de les 
nostres criatures; mentrestant elles faran un taller.
Per  a  més  informació  i  apuntar-vos-hi,  truqueu  a  Ca  la  Dona  o  bé  envieu  un  correu 
electrònic a suport@caladona.org.
Us hi esperem!

Divendres 30 d'octubre a les 20 h: TEATRE Divendres 30 d'octubre a les 20 h: TEATRE 
La Cuina - La Cuina - vestíbul de l'Edifici Bonnemaison c/ S. Pere més Baix, 7 · Barcelona)vestíbul de l'Edifici Bonnemaison c/ S. Pere més Baix, 7 · Barcelona)  

No me acusen, amb el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, de Nicaragua.

L'obra planteja la situació de l'avortament i les conseqüències de la seva prohibició.
Manuela, una dona d'escassos recursos econòmics es troba amb un embaràs no planificat. En 
plantejar-se interrompre'l apareixen contradiccions, silenci, rebuig, acusacions, abús de poder i la 
doble moral que l'acusen. Durada: 45 minuts

*[Hi haurà bons de solidaritat de 3  € per a la Campanya]
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Organitzen: Centre  de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i Campanya pel Dret a l'Avortament Lliure i Gratuït

:: :: ::

Campanya “Sensibilització sobre els Drets Sexuals i Reproductius”Campanya “Sensibilització sobre els Drets Sexuals i Reproductius”
Dimecres 28 d'octubre a les 19 h a Ca la DonaDimecres 28 d'octubre a les 19 h a Ca la Dona

L'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB) continua amb la campanya 
Sensibilització sobre els Drets Sexuals i Reproductius, són 12 Drets Sexuals i Reproductius recollits 
des de l’any 1995  a la IV Conferència Mundial sobre les Dones de Bejing. Per tal que la població 
pugui gaudir i exercir els  DSiR cal apoderar-la de la millor manera que coneixem: informant i 
sensibilitzant. Per això l’APFCIB endega aquesta inicitaiva , protagonitzada per les dones i en espais 
de referència per aquestes.
La campanya durarà un any i cada mes es treballarà un dret diferent. Es faran diverses activitats per 
cada dret en espais referents per a les dones de Barcelona.

El mes d'octubre el torn és per a Ca laDona podrem assistir a la xerrada  “Dret a la llibertat 
de pensament”, a càrrec de Montserrat Cervera i Rodon, com a integrant de la Campanya pel 
Dret a l'Avortament Lliure i Gratuït.

“En tot allò relacionat amb la seva vida sexual i reproductiva, tota persona té dret a pensar i  
obrar lliurement. La llibertat de pensament sobre salut sexual i reproductiva no ha de veure's 

limitada per les idees de tipus religiós, filosòfic o cultural”.

Us hi esperem!

La Llibreria Pròleg us convida a la inauguració!La Llibreria Pròleg us convida a la inauguració!

La inauguració de la Llibreria Pròleg serà el dijous 29 d'octubre, amb unes Jornades de 
Portes Obertes, de 11 a 21 h, amb un acte central a les 19 del vespre.

Us recordem els horaris de la llibreria especialitzada en autores:
Dilluns matí: tancat | tarda: de 17 a 20 hores
De dimarts a divendres: de 10 a 14 i de 17 a 20 hores
Dissabtes: d'11 a 14 i de 17 a 20 hores

La nova adreça és:  c/Sant Pere més Alt, 46 |08003 Barcelona 

Recordeu que podeu visitar l'exposició de nines Recordeu que podeu visitar l'exposició de nines 
“La diversitat cultural. El vestit segons les ètnies de Senegal, Gàmbia i Mali”“La diversitat cultural. El vestit segons les ètnies de Senegal, Gàmbia i Mali”

Fins el 29 d'octubreFins el 29 d'octubre

A partit d'aquest mes d'octubre, les reunions de la comi de Ca la Dona tindran lloc cada 
primer i tercer dimarts de mes, de 17,30 a 20 h.

Pàgina 3 de 2
c/ Casp, 38, principal | 08010 Barcelona | telf. 934 127 161 | fax 934 123 996 | www.caladona.org | caladona@caladona.org



 

Us animem a participar-hi: Ca la Dona la fem, dia a dia , entre totes!
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