
A primers de novembre,
el foc feminista ja pots encendre

Dimecres 11 de novembre a les 18 hDimecres 11 de novembre a les 18 h

Ca la DonaCa la Dona

UMMI - Unión de Mujeres Marroquíes Immigrantes organitza una trobada 
amb dones marroquines  i autòctones per xerrar sobre temes relacionats amb les 
dones i els nens i les nenes.

Comptarem amb la participació d'una advocada que ens parlarà sobre drets de les 
dones i maltractaments. També intervindran:

- Juani, mestra, que ens parlarà sobre l'educació dels nens i nenes nouvinguts i dels 
problemes que puguin sorgir durant el procés d'adaptació, sobretot entre els i les 
adolescents.

- Najat, mediadora, que tractarà sobre les diverses situacions amb què es troben les 
dones maaroquines immigrants.

Modera Nadia, participant del grup UMMI, que farà una presentació de les activitats 
de l'associació.

Entre totes, molt millor!

Dilluns 16 de novembre a les 19 hDilluns 16 de novembre a les 19 h

Centre de Cultura de les Dones (Centre de Cultura de les Dones (c/ S. Pere més Baix, 7 | Barcelonac/ S. Pere més Baix, 7 | Barcelona))

Col·loqui: “Col·loqui: “La Marxa Mundial de les Dones : una dècada d’accions 
feministes internacionals per canviar la vida de les dones i construir un 
altre món”

Amb Miriam Nobre, activista feminista brasilera, coordinadora internacional de la 
MMM. 

La MMD és un moviment feminista internacional que treballa amb grups i organitzacions 
feministes contra les violències i la pobresa.

Les accions feministes internacionals són moments d’enfortir-nos com a moviment 
feminista, de construir solidaritats, de demostrar la força col·lectiva de les dones 
organitzades i la nostra diversitat però també la nostra unitat per lluitar contra l’ordre 
injust que està darrera de la pobresa i les violències contra les dones.

Organitzen: Marxa Mundial de les Dones – Catalunya + CCDFB
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A primers de novembre,
el foc feminista ja pots encendre

:: :::: ::

Dimecres 18 de novembre a les 18 hDimecres 18 de novembre a les 18 h

Centre de Cultura de les Dones (Centre de Cultura de les Dones (c/ S. Pere més Baix, 7 | Barcelonac/ S. Pere més Baix, 7 | Barcelona))  **

Taller:Taller: “Els usos dels espais de la futura Ca la Dona”

Us proposem tornar a agafar el projecte arquitectònic per a actualitzar els usos dels espais 
de la casa: espais de rebuda i acollida, de trobada, com quedaria el Centre de 
Documentació, com funcionen les sales, quines possibilitats ens donen els espais, què 
suposa pels grups, què suposa per la secretaria, etc.

Us hi esperem a totes!

**per a facilitar la participació als tallers de dones amb mobilitat reduïda, a partir d'ara els 
realitzarem al CCDFB o altres espais accessibles. L'Associació de Dones no Estàndard està 
participant d'aquest procés, esperant poder participar, per fi, a la futura casa de Ca la Dona.

Diumenge 22 de novembre a les 11 hDiumenge 22 de novembre a les 11 h

L'Espai Infantil i per a mares, cuidadores, tietes i... 
...us proposem una activitat per a dones i criatures en relació amb el Dia Internacional per 
la No-Violència contra les Dones i les Nenes, per promoure i treballar conjuntament les 
relacions no-violentes. 

25 de novembre25 de novembre

Dia Internacional per la No-Violència Dia Internacional per la No-Violència 

contra les Dones i les Nenescontra les Dones i les Nenes
Des de la Xarxa de Dones Feministes contra la Violència es convoca la marxa-
manifestació a les 19 h des de la Font de Canaletes de les Rambles fins a la concentració a la 
plaça S. Jaume.

El lema d'enguany és: “Donem força al nostre dir. No callarem!” 

Des de Tamaia - Dones contra la violència farem dues xerrades: 

[12 de novembre a les 19 h] Presentació del llibre Ni príncipes ni perdices. Set 
històries de dones que diuen prou a càrrec de Beatriu Masià, membre de Tamaia.

Es farà al Bar Romaní (c/S. Pere, 5 | Lloret de Mar), programat per l'Associació de Dones 
l'Aurora, de Lloret de Mar. 

[26 de novembre a les 18,30 h] Xerrada sobre la prevenció de relacions abusives a 
càrrec de Rakel Escurriol, membre de Tamaia.
Programat per l'entitat Dones dels quatre cantons, a la Biblioteca Pilarín Bagès (Passatge 
Maria Mercè Marçal | S. Coloma de Cervelló).
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A primers de novembre,
el foc feminista ja pots encendre
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Anem al teatre amb Les Vaques!Anem al teatre amb Les Vaques!

 Divendres 27 a les 21 h Divendres 27 a les 21 h

L'amor no fa malL'amor no fa mal · La Cuina · La Cuina**  ((c/ S. Pere més Baix, 7 | Barcelonac/ S. Pere més Baix, 7 | Barcelona))

Aprofitant el Novembre Vaca, des de Ca la Dona us animem a compartir una obra de teatre, 
L'amor no fa mal, de Susanna Barranco. Podeu llegir la informació tècnica de  'obra i la 
resta de programació del Novembre Vaca al programa adjunt. Us fem cinc cèntims de la 
sinopsi:

Una dona jove veu com la seva vida es transforma amb l’aparició dels maltractaments i la 
violència de gènere al seu entorn familiar. Per aquesta raó, haurà de fer un viatge íntim cap 
el coratge per tal de reinventar-se.
Obra de format contemporani amb la utilització de diferents recursos escènics com la 
dramatúrgia, la dansa, música en directe i projeccions audiovisuals.
Apareixeran declaracions filmades de dones maltractades (extretes del documental “Ferides”) 
amb les quals interactuen els personatges.

*[10 euros. Cal confirmar assistència trucant o enviant un c-e a secretaria:  

934 127 161 | caladona@caladona.org]

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

Vols participar a la Comi Ca la Dona?

La comi es troba els primer i tercer dimarts de cada mes, de 17,30 h a 20 h. 

Per  formar-hi  part  només  cal  ser  sòcia  de  Ca  la  Dona,  tenir  ganes  de  participar  en 
l’organització de les activitats, la dinamització de la vida de la casa, el funcionament del que 
fem, i  un compromís d’assistència regular a les reunions i  de seguiment dels temes per 
correu-e.

Si dubtes, parla amb la secretaria o amb alguna de les membres de la comi.

I fins el proper dimarts!
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