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EL 8 DE MARÇ'10 JA ESTÀ EN MARXA!
I calen grups de dones per a organitzar-lo.

Us esperem a les reunions cada dijous a les 18,30 h a Ca la Dona

Crida a l’Assemblea de Dones - FSCat 2010
Alternatives Feministes a la crisi del sistema capitalista i patriarcal

També en aquesta segona edició del FSCat les dones tenim un temps i un espai propis: 

l’Assemblea de Dones de diumenge 31 gener de 10 a 12 h.. L'assemblea és oberta a la 
participació de totes: activistes feministes i activistes d’altres moviments, organitzades i no 
organitzades, joves i grans , migrants i d’aquí, lesbis, heteros, trans... Us esperem a totes! 

El sistema capitalista i patriarcal fa fallida i ja no pot ocultar el seu caràcter sexista, depredador, 
injust i insostenible. Diverses crisis sistèmiques (econòmica, ecològica, climàtica, de la cura, 
alimentària...) posen de manifest aquesta fallida.

La crisi pot ser una oportunitat per construir un altre món, però també pot servir per a tot el 
contrari i en aquest moment les anàlisis i les alternatives des del feminisme són imprescindibles. Els 
impactes de les diverses crisis són molt més durs sobre les dones que sobre els homes per la 
interrelació entre el capitalisme i el patriarcat, un i altre es reforcen mútuament. Fer palesa 
aquesta relació és treball nostre i cap alternativa ho serà si no incorpora el qüestionament del 
patriarcat.

Volem posar èmfasi en la crisi dels treballs de cura perquè difícilment es troben reflexions i 
propostes des d’altres moviments alternatius, malgrat que aquesta crisi afecta a la manera de 
gestionar la vida i les necessitats humanes. L’anàlisi feminista ha de formar part del discurs 
alternatiu global contra la crisi, la cura no és un assumpte de dones: és responsabilitat de tots i 
totes!

L’Assemblea és un bon moment per a reflexionar plegades sobre les crisis, sobre com ens afecten i 
quines són les nostres alternatives.

Construint moviment i alternatives feministes a la crisi! 

Podeu consultar el programa sencer del FSCat a la web: http://fscat.blog.pangea.org. 
Hi seran:

• La Campanya pel Dret a l'Avortament Lliure i Gratuït, una lluita continua, a càrrec de la 
Campanya.

• La cura de la terra i de la vida humana: una mirada des de les dones, a càrrec de Dones i 
Treballs, Ecologistes en Acció, Marxa Mundial de les Dones i Entrepobles.

• Tercera Acció Internacional de la MMD, a càrrec d'Entrepobles i la Marxa Mundial de les 
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VALORACIÓ DEL 
DIA PER A L'ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES

El dia 27 de gener a les 19 h ens trobarem a Ca la Dona per a valorar el 25 el novembre 
d'enguany i revisar com l'hem viscut i com ens hem sentit. 

Us esperem per compartir la vostra!
Xarxa de dones feministes contra la violència

l'Espai Infantil i per a mares i cuidadores proposa...
Diumenge 28 de Febrer de 11 a 13 hores, 

Les mares i cuidadores, parlarem, a partir de la nostra diversitat familiar, de les qüestions 
legals que ens atenyen com a cuidadores de criatures, amb l'ajuda d'una entesa en el tema.

I per a les criatures, taller de disfresses amb materials improvisats. Celebrarem el nostre 
propi carnestoltes, transformant-nos i adoptant diferents identitats.

Properament podreu consultar els detalls de l'activitat, a la web de ca la dona , 
www.caladona.org.  Si voleu més informació, i per apuntar-vos a l'activitat, dirigiu-vos a 
suport@caladona.org o al 934127161.

FESTA EN RECORD A LA SANA

Les amigues de la Sana estan preparant una festa en record de la nostra amiga, sòcia de 
Ca la Dona i la Xarxa Feminista. Serà dissabte 6 de febrer.
Reserveu-vos aquest dia a l'agenda, i estigueu atentes al correu-e i la web: us 
mantindrem informades! 
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ATENCIÓ canvi de data dels Encontres en la 
Tercera Fase: els farem el 26 de febrer a les 
18,30 h. Aquesta jornada inicialment estava 
convocada pel 30 de gener! Vegeu els Fulls de 
Ca la Dona, número 15
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