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És un goig per a nosaltres celebrar la inauguració de la nova casa, així com els 25 anys 
d'existència d'aquest espai de dones que és Ca la Dona. 

Ens agradaria compartir aquest dia especialment amb vosaltres, que esteu a col·lectius 
de dones.

Esperem i desitgem que la nova casa signifiqui un enriquiment per al barri, 
per a Barcelona i per a les xarxes i veus feministes de Catalunya.

us esperem a totes, el dia 14 de juliol!

::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::

Som Ca la Dona, una entitat feminista formada per dones i per grups de dones (podeu trobar tota la 
informació a www.caladona.org). Aquest 2012, a més de celebrar els nostres 25 anys, tenim la sort de 
viure, d’ara en endavant, a la casa de Ripoll 25.  

El 2003, donat que l'espai on teníem la casa, al carrer Casp, havia esdevingut insuficient per acollir les 
dones que participem i les activitats que realitzem, que no era accessible per a dones amb mobilitat 
reduïda, i suposava un altíssim cost en lloguer, vam arribar a un acord amb el Districte de Ciutat Vella i 
la Regidoria de dones de l'Ajuntament de Barcelona per a cedir-nos l'ús d'una part de l'edifici situat en 
el carrer Ripoll. 
Actualment només disposem de la planta baixa de l'edifici, on les obres han estat finalitzades i, tot i que 
ens manca espai per a desenvolupar tota la nostra activitat, és un plaer poder disposar d'aquesta casa.

::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::·::

JORNADA DE PORTES OBERTES 

Inauguració de la nova casa + 25 anys de Cld!
Dissabte 14 de juliol, d' 11h a 14h

a les 12h farem la benvinguda

Hi haurà activitat per a les criatures,
música (de llauna), projeccions i videomaton

Us hi esperem a totes!
(acte mixt)

Comptarem amb la presència de representants de les polítiques públiques per a les dones i de les  
persones que han estat implicades en els diferents moments del procés de rehabilitació de ripoll 25.
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