
Us desitgem un 2010
ple de feminisme i alegria!

US RECORDEM QUE LA SECRETARIA DE CA LA DONA ROMANDRÀ TANCADA 
DEL 24 DE DESEMBRE A LA TARDA FINS EL 7 DE GENER.

Bones festes! 

1. REUNIÓ DE GRUPS. dimecres13 de 
gener a les 19 h

i quan acabem... pica pica
Tornem a trobar-nos, un any més, tots els grups de la casa per a compartir els nostres projectes, propostes, 
desitjos, i enfortir les relacions.

Us proposem, també, que dediquem una estona a parlar dels grups al futur espai de Ca la Dona al carrer 
Ripoll 25. Totes tenim molts projectes i molta feina, però no podem oblidar que Ca la Dona és una casa, i 
que per a ser casa, necessita que totes la sentim pròpia.

...ja ho sabeu, us esperem el 13 de gener, no hi falteu! ...el somni continua...

2. JORNADA DE REFLEXIÓ amb GRUPS i SÒCIES: encontres 
en la tercera fase. Dissabte 30 de gener a les 10,30 h 

L'obra de Ripoll 25 va avançant. Aviat arribarà el moment de la trasllat... Com viurem a la nova casa? 

Des de la comi us proposem començar ja (o potser millor reprendre) el treball entorn el projecte de Ca la 
Dona i dels grups, pensant en el que serà el nostre futur. Venim de Granada, plenes d'energia feminista. 
Què volem reforçar, què volem canviar, què volem ... per la nostra casa?

3. JORNADES “feminismes diversos des del Sud”. Dissabte 
16 de gener de 9,30 a 18,30 h

L'objectiu del curs és generar espais de reflexió que permetin conèixer i intercanviar les diferents 
perspectives feministes de las dones del Sud amb les dones immigrades i autòctones catalanes.

De 9.30 a 11.30 h Veus discrepants dins del feminisme: altres feminismes i la visió 
contrahegemònica, Universitat Complutense de Madrid. El ventall de visions feministes des del 
Sud: feminisme postcolonial, feminisme indígena, feminisme islàmic, feminisme negre. Des del que 
comparteixen (perspectiva crítica, èmfasi en la diversitat) , què els diferencia i com s'organitza el 
pensament contrahegemònic (institucional – ONG o autonoma). L'explicació serà teòrica “magistral”, i 
s'aprofunditzarà en alguns conceptes com la diferència, l'alteritat, la subalteritat, etc., que permetin 
l'apropament a l'enfocament de la diversitat.

d'11.45  a  14  h  El  feminisme  postcolonial,  Victoria  Aldunate  Morales,  Memoria  Feminista, 
feministes autònomes, Xile, COOAMS, Coordinadora d' Organitzacions Autònomes Maputxes, 
Wallmapu.  El  colonialisme  com  a  origen  de  la  normativitat  hegemònica.  El  sorgiment  de  las  veus 
discrepants  a  Llatinoamèrica  (Àfrica,  Àsia?).  Principals  pensadores  teòriques  històriques  dels  altres 
feminismes. Feminisme anticolonial i antiracista avui… ¿Ha acabat, potser, la colònia? Colonialisme intern i 
despatriarcalització.

de  16.30  a  18.30  h  El  feminisme  indígena,  Julieta  Paredes,  Assemblees  del  Feminisme 
Comunitari  de  Bolívia.  Explicació  general  del  feminisme  des  dels  pobles  indígenes.  Definició  del 
feminisme comunitari, les seves estratègies, les seves propostes per a les polítiques públiques i l'enfortiment 
de les organitzacions i processos socials despatriarcalitzadors, experiències de treball pràctic actuals.

*Cal inscripció prèvia per telèfon (933 178 607) o per c-e (generecat@acsur.org)Organitza Acsur-Las Segovias
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4. ESPAI INFANTIL i per a mares, amigues, àvies i 
cuidadores en general. Diumenge 17 de gener, a les 13 h

Pel gener, l'Espai Infantil ens proposa una trobada -dinar de cuidadores i criatures per compartir 
experiències, enfortir xarxes i, també, és clar, passar-nos-ho bé. Ca la Dona posa la beguda, les 
cuidadores portem menjar per compartir. Potser hi haurà sorpreses!

* Confirmeu assistència a secretaria.

5. CURS D'AUTODEFENSA PER A DONES 
Amb el nou any, seguim amb els cursos trimestrals d'autodefensa de la Karin Konckle. És obert a qualsevol 
dona, tant si ha fet el nivell 1 o 2 com si no té experiència prèvia. Treballarem l'autodefensa des de la 
perspectiva de mantenir la calma, de comprendre la importància de la comunicació verbal i no verbal, i 
tots els aspectes físics i emocionals de les situacions de conflicte.  Treballarem de peu i a terra, amb preses i 
cops, amb simulacres i exercicis de relaxació activa i de consciència de l'espai i del propi cos. Trobareu més 
informació a www.no-agresiones.com. 

Horari: Encara està pendent de confirmació el dia del curs (dimecres o dijous) però l'horari serà de 20 a 
21.30 hores, a Ca la Dona. La inscripció serà trimestral. El segon trimestre començarà el 20 de gener (o 21, si 
finalment es fa els dijous) i acabarà a finals de març. És important dur roba esportiva i mitjons. El grup està 
limitat a 20 dones.

Cost: 70 €. Les dones que no són sòcies de Ca la Dona pagaran una matrícula de 15 €, que pot ser la 
primera quota si es volen fer sòcies. Les dones que estiguin a l'atur poden escollir entre un descompte de 10 
€ si paguen el trimestre al principi (60 €, més matrícula de 15 € si no són sòcies) o pagar el preu normal, 
però pagant 23 € cada mes (la matrícula s'ha de pagar al principi). 

Inscripcions: Las dones que no hagin fet el primer trimestre han de reservar la plaça pagant un dipòsit de 
30 € a La Caixa, al número de compte 2100-1023-69-0100218284, posant el propi nom i "autodefensa" en 
el remitent. Aleshores, podeu trucar al 937 604 071 i deixar un missatge amb el nom, o enviar un correu a 
l'adreça mtckarin@yahoo.com.  La inscripció s'acabarà de formalitzar i pagar el primer dia del trimestre 
Ca la Dona. Podeu indicar també quin dia us aniria millor fer el curs, dimecres o dijous.

6. CONEIXEU LA TERMOMIX?
Blog d'actualitat d'algunes agitadores feministes... iniciativa de 
la comiweb de Ca la Dona <http://www.caladona.org/termomix/>
 
La Termomix és un espai de recollida de notícies, opinions, crides, informacions que ens interessa compartir i 
que està publicada a Internet per...

... generar opinió  |  visibilitzar crides  |  fer difusió de manifestos  |  recopilar el seguiment i repercussió als 
mitjans comunicació de  campanyes  | compartir fonts d'informació...

Podem incorporar ormats de manera senzilla: fotos, vídeos, documents, audios... feu una ullada a la secció 
multimèdies: <http://www.caladona.org/termomix/archives/category/multimedies>
I, com a curiositat, destaquem l'apartat “troballes històriques” (menú superior del blog) 
<http://www.caladona.org/termomix/troballes-historiques> i el recull de fotos de les 
Jornades de Granada aportacions feministes: 
<http://www.caladona.org/termomix/archives/164>

Com us podeu imaginar, seria genial comptar amb editores... així que, sòcies, animeu-vos a 
ser editores de la Termomix!
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