Per a fer-te sòcia de la CASA DE LA DONA
Nom i cognoms:_____________________________________________
Domicili:_ _________________________________________
Població:___________________ telèfon:_________________
Codi Postal:_________________________________________
Correu electrònic:_____________________________
Quota anual de sòcia a cobrar el mes de juliol de cada any 100€
El pagament també es pot fer personalment a la CASA de la DONA
Domiciliació Bancària
Nom de la titular del compte:__________________________________
DNI:____________________
Nom entitat bancària:__________________________________
Població de l’entitat:___________________________________

IBAN

La Casa de la Dona som una associació feminista amb més de 30 anys
d’existència. Ens definim com un espai de dones, autònom, anticapitalista, que
busca autogestionar-se amb les nostres aportacions econòmiques.
Els nostres objectius com a col·lectiu feminista són denunciar els masclismes,
lluitar front a les agressions del patriarcat, reivindicar drets de les dones i
contribuir a la difusió d’un saber no patriarcal. Per a això organitzem xerradesdebat, cicles com el Saber de les Dones i Desvelar el gènere de la cultura, sopars
literaris, tertúlies literàries, tallers d’economia feminista, presentacions de llibres
i aquesta Fira Feminista, entre altes moltes activitats.

Sr. Director/a, sol·licite siguen tinguts en compte els rebuts de 100€ anuals que a
partir de la data d’avui, fins a nou avís, li seran tramesos de la Casa de la Dona
amb càrrec al compte indicat línies amunt.
Signatura:

També hem participat junt amb altres col·lectius feministes, en campanyes
contra les violències masclistes, en defensa del dret a l’avortament lliure i gratuït,
pels drets de les dones migrants, i de manera molt activa en l’organització de la
vaga feminista del 8M.
Per a nosaltres és important buscar espais de coordinació amb altres col·lectius
feministes perquè amb les nostres accions, debats i activitats volem contribuir a
les transformacions socials que ens alliberen de les estructures patriarcals i
capitalistes.

CASA DE LA DONA, C/ Buenos Aires 13, 46006 VALENCIA Tel 96 206 66 18.
Horari de dimarts a dijous de 17:30 a 20:30 hores. casadeladonapv@gmail.com

