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No hi pots faltar!

Sense tu no
podem fer-ho!

Si faltes ja no
hi som totes!
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de dones del 2006

dissabte 23 d’octubre 2004
Cotxeres de Sants
(C/Sants, 79 - Barcelona)



Busquem la manera creativa de trobar-
nos i de reflectir la riquesa de la plura-
litat del saber i del fer de les dones.

Des de l’àmbit d’actuació de cada grup
o dona anirem omplint de contingut i
anirem mostrant el que sabem, el que
fem i el que sentim sobre:

- discriminació i diferència;
- violència i llibertat;
- genealogia i política de les dones.
- …

Totes les propostes, iniciatives i activi-
tats han de poder tenir cabuda en
aquesta Gran Trobada de Dones del
2006: participacions i presentacions
individuals i per grups, per zones, per
interessos, per temes, per orígens, per
feines, per afeccions... exposicions,
debats, activitats, mostres... com vul-
guem

En parlem el 23 d’octubre a les Cotxeres
de Sants

P R O G R A M A

19h.
Presentació de la Gran
Trobada de Dones del 2006

21h.
“Soparillo” fred gratuït
(begudes no incloses)

22h.
Espectacle sorpresa

22,30 h.
Festa amb DJ

Si us plau, confirmeu
l’assistència abans del 17

d’octubre per poder preveure
i ajustar el sopar a l’adreça

electrònica:
xarxafem@pangea.org

o al telèfon 93 302 65 45

Hi haurà servei de guarderia.
Si us plau, confirmeu en cas
de necessitar aquest servei.
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Aquesta és una invitació per una gran
Trobada de dones l’any 2006.

Les feministes portem recorregut un
llarg camí i guardem la memòria de
les Primeres Jornades Catalanes de la
Dona celebrades l’any 1976 i de les
Jornades dels 20 anys de Feminisme
a Catalunya de l’any 1996.

La Gran Trobada del 2006 és una etapa
més en aquest camí vers el reconeixe-
ment de la diferència, la llibertat, la
felicitat i la força de les dones en aquest
món.

La política de les dones suposa
l’assumpció i valoració d’un canvi de
perspectiva centrat en la vida. En aques-
ta trobada volem mostrar la manera
que tenim les dones de sostenir el món
des de tots els àmbits i de manera
individual i col·lectiva. Així doncs, totes
som protagonistes i totes hi podem
participar.

Ens agradaria posar de manifest el
teixit de la xarxa explícita i implícita
que hi ha entre les dones i els grups
de dones. Per això, hem començat a
trobar-nos en diversos territoris (a Sant
Fost, al Delta, a Cubelles i a Rubí) per
conèixer-nos i compartir i intercanviar
preocupacions, experiències, satisfac-
cions, per establir i enfortir la relació.


