Recordeu, l'espai
infantil estarà a
cura d'una
mainadera sempre
que aviseu abans a
la secretaria.

Agenda ClD octubre 2012

Tens correu-e i encara no ens l'has donat?
Una amiga t'envia aquesta agenda? Encara no ets sòcia de Ca la Dona?
Vols fer d'activista domèstica? Vols participar en algun grup de treball?
escriu a info@caladona.org
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dissabte 6 d'octubre, 11h.
15 anys de la Xarxa Feminista
(http://www.caladona.org/2012/09/61015-anys-de-la-xarxa-feminista/)
Estimades sòcies, amigues, companyes…
aquest any la Xarxa Feminista fa 15
anys i ho volem celebrar i compartir
amb totes vosaltres.
I a més fa temps que tenim moltes
ganes de crear un espai de trobada i
reflexió
entorn
alguna
temàtica
específica. Aprofitant que la darrera
Escola Feminista d’Estiu va tractar sobre
la crisi, hem pensat que seria bona idea
aprofitar el treball que es va fer per
preparar-la i els textos que la van
acompanyar, per tal de donar-li ara
continuïtat.
Així doncs, us volem fer una doble
proposta: que celebrem els nostres
15 anys plegades amb pastís i
xocolata, i després que debatem i
reflexionem sobre el text de la
Cristina Carrasco “No es una crisis,
es el sistema”, i el “Decàleg sobre la
cura de les persones” de Dones i
Treballs.
Podeu trobar els dos textos a la web de
Ca la Dona.
us esperem amb molta il·lusió i ganes de
veure-us!!!

Jornades Internacionals “Per a una vida vivible en
un món limitat. Resistències i sinèrgies feministes,
ecofeministes i ecologistes”.
26 i 27 d'octubre a l'Espai Jove La Fontana (Gran de
Gràcia 190, BCN).
http://perunavidavivible.wordpress.com/
Organitza: Entrepobles, DxD, MMD, Dones i Treballs,
Ecologistes en Acció, Creación Positiva, Tamaia, Xarxa
Feminista, Cooperacció, XDPiC, Ca la Dona.
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Taller de country -ball en línia (per a sòcies)
Un grup de sòcies ens hem decidit per organitzar aquest taller… un espai de trobada
per a sòcies de Caladona… i per a fer exercici!
Coneix els passos bàsics d’aquest ball, en què treballaràs el teu cos, exercitaràs la memòria i, al
mateix temps, gaudiràs dels efectes terapèutics del ball i la música.
Quan: d’octubre a juny, el primer dissabte de cada mes, de 19 a 20.30h, a Ca la dona.
Començarem el 6 d’octubre!
Preu per sessió: 5e. Ja som 10 les dones interessades... Si vols participar-hi, apunta't a
activitats@caladona.orgo vine aquest dissabte dia 6 d'octubre!
Professora: Assun Martínez

Taller LitLes, conduit per Isabel Franc
(http://www.caladona.org/2012/09/taller-litles-conduit-per-isabel-franc-a-ca-ladona/)

31 d'octubre
Sopar llunàtic
entorn Chavela
Vargas
Més informació i
inscripcions a la web,
trucant a Cld o
enviant un correu-e a
activitats@caladona.
org

Després de la insistent demanda d’obrir un nou Taller LitLes, a Ca la
Dona acollim la proposta.
Durada: 20 hores, en 10 sessions de 2 hores (per tant, 10 setmanes).
Horari: dimarts de 18’30 a 20’30 h. (amb possibilitat de fer-ho de 19 a
21 h.)
Data d’inici: 23 d’octubre 2012 (durant el més de desembre no hi
haurà classes donat que la profe estarà missing, per tant, les sessions
s’allargaran fins el gener).
Preu: 85€ (les no sòcies de Ca la Dona pagaran també una matrícula
de 15€)
Inscripció: activitats@caladona.orgAtenció, places limitades!
Programa: Les sessions es dividiran en dues parts, en la primera
tractarem aspectes teòrics. Farem un recorregut per l’anomenada
literatura Lèsbica al llarg de la història i les seves autores més
representatives: de Safo al s. XIX; les dones de la Rive Gauche;
l’Espanya republicana; el boom del post-franquisme i finalment, autores
actuals.
La segona part de les sessions es dedicarà a treballar alguns aspectes
tècnics de l’escriptura: l’estructura, el punt de vista, i el temps i el ritme
narratius.
Deures: Farem exercicis relacionats amb aquests tres aspectes; per a
qui s’animi, construcció d’un relat; anàlisi col·lectiu i propostes per
millorar-lo. Els treballs es poden realitzar en català o castellà.
Al llarg del taller convidarem alguna autora amb la que podrem
reflexionar i conversar sobre el seu treball. Aquestes sessions seran
obertes a dones externes al taller.
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