
Jornada de reflexió. 15 de desembre, a Ca la Dona, 
A la jornada del 29 de setembre sobre “el cor de Ca la Dona” vam acordar continuar 
fent debats,  un cop al trimestre. I aquesta jornada que ara us anunciem és la que vam 
decidir realitzar per aquest trimestre.

“Com volem fer política i transformar la societat, i com ens relacionem amb 
altres que també volen fer-ho” (o també dit: la relació amb els moviments 
socials)
10:30 Presentació de la jornada: quina ha estat la nostra manera de fer política, i  

perquè? Quines relacions tenim amb moviments socials i què suposen?

I després, treball en grups,: “com fer política feminista, de relació i de 
compromís, i partint de la realitat, en la relació amb els moviments socials?”

13:30 plenari

I després, dinar...  

i festa hastaquelcuerpoaguante! Farem el que ens vingui de gust: veure vídeos, 
jugar a ping pong, a la butifarra, xerrar, ballar, cantar...................

Alguns elements per al debat:

✗ S'acosten les dones dels moviments socials al moviment feminista? Perquè?

✗ Com ens relacionem amb les dones d'altres moviments socials?

✗ Hem de tenir més capacitat reivindicativa i més possibilitats de posicionar-nos?

✗ Ens hem d'obrir més cap “enfora”? Però qui és aquesta Ca la Dona que es relaciona 
“cap enfora”?

✗ És fàcil trobar-nos? Som prou visibles? La nostra veu se sent o hi ha un silenci -hi ha 
dones que ens busquen i no ens troben, potser)

✗ És el feminisme un moviment social?

✗ En el cor de Cld està que no treballem des de la representativitat, sinó des de la 
relació i des de transmetre el nostre llegat de les unes a les altres. Què suposa en la 
relació amb els moviments socials i amb la capacitat reivindicativa?

... el 8 de març és, potser, un dels moments on més es palpen totes aquestes qüestions
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