
JORNADES
DE LA CIUTADANIA A LA 

CUIDADANIA

Dia: 27 d’octubre de 2007

Lloc:  Centre  de  Cultura  de  Dones  Francesca  Bonnemaison.  Sant 
Pere més baix, 7. Segona i tercera planta, Barcelona

Horari: 9:30 –18h.

Inscripcions: Enviar  la  butlleta  adjunta  a: 
donesitreballs@yahoo.es
Preu: 5 euros a pagar directament el mateix dia de la Jornada

Places limitades per ordre d’inscripció

Organitza:

Dones i Treballs  de Ca la Dona

Amb la participació:

Amb el suport:

La cura té a veure amb la sostenibilitat de la vida, el benestar de les 
persones  i  amb  la  manera  com  cobrim  les  necessitats  bàsiques 
quotidianes:  subsistència,  protecció,  afecte,  coneixement, 
participació, descans, creativitat, identitat, llibertat... Volem posar en 
el  centre  de  la  vida  a  les  persones.  Entenem la  cuidadania com la 
responsabilitat social i compartida per la cura de la vida humana. I per 
nosaltres això és fer política.

En aquestes jornades cerquem reforçar l’acció política de les dones, 
crear un espai per reflexionar sobre la  cuidadania i la sostenibilitat i 
compartir reflexions i experiències entre dones.

Programa

9:30 -10h. Recepció

10 -12h. Tallers
- Cuidadania i Polítiques Públiques
- Cuidadania i Conflictes Socials i Bèl•lics 
- Cuidadania i Sostenibilitat

12 -12:30h. Pausa – cafè

12:30 -14:30h. Tallers
- Cuidadania, Identitat i Mística de la Cura
- Cuidadania i Immigració
- Cuidadania i Violència

14:30 -16h. Dinar

16 -17h. Conferència
Temps,  treballs,  cures:  una  qüestió  de  dones? a  càrrec  de 
Teresa Torns Martín, professora de Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona

17 -18h. Cloenda

                               Hi haurà espai infantil

mailto:donesitreballs@yahoo.es


Tallers de 10 a 12h.

CUIDADANIA I POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Abordarem la qüestió de com evoluciona dins de la nostra societat, 
des de les polítiques públiques, l’anomenat quart pilar de l’estat del 
benestar:  l’atenció  a  la  dependència  i  el  dret  a  rebre  cura.  I,  en 
contraposició  a  les  polítiques  públiques,  volem  visualitzar  la 
quotidianitat  de la vida i  l’experiència  de les dones i  del  moviment 
feminista.  Una pregunta clau:  les  polítiques públiques,  la  vida i  les 
polítiques feministes caminen ¿juntes i/o paral leles i/o divergents?·

Dinamitza i modera: Asamblea Feminista de Madrid

CUIDADANIA I CONFLICTES SOCIALS I BÈL•LICS 

Més que mai, en temps de conflicte o postconflicte armat el treball de 
cura de les dones esdevé l’alternativa necessària no només per a la 
supervivència de l’espècie sinó també en situació de guerra.  És la 
peça  política  fonamental  on  es  fonamenten  les  seves  accions  per 
rehumanitzar  a  les  persones,  als  cossos  destrossats  tant  dels 
enemics  com  del  propi  país.  És  la  proposta  de  pau  dels  grups 
antimilitaristes feministes basada en la necessitat de sostenir la vida, 
perquè el futur existeixi, un futur i una pau que sigui realment la que 
volem.

Dinamitza i modera: Dones X Dones

CUIDADANIA I SOSTENIBILITAT

Per a nosaltres,  la idea de sostenibilitat  té diferents dimensions:  la 
humana, la social i la ecològica. Aquest taller pretén aprofundir en la 
primera dimensió.  Entenem que la vida humana hauria de tenir  un 
valor central en la societat i, en conseqüència, els estàndards de vida 
en totes les seves dimensions haurien de ser l’objectiu bàsic de tota 
l’activitat  de  dones  i  homes.  Es  tracta  de  reflexionar  sobre  les 
necessitats i dimensions de la cura.

Dinamitza i modera: Dones i Treballs

Tallers de 12:30 a 14h.

CUIDADANIA, IDENTITAT I MÍSTICA DE LA CURA

En  aquest  espai  reflexionarem  i  compartirem  experiències  sobre 
l’existència o no d’una identitat o identitats de les dones en relació al 
treball de cura i, en cas afirmatiu, sí aquesta/aquestes es transformen, 
què espera de nosaltres  la  societat  i  les  persones properes,   i  com 
nosaltres  vivim i  sentim les tasques de cura.  Aquesta reflexió  és un 
espai important pel moviment feminista?

Dinamitza i modera: Asamblea Feminista de Madrid 

CUIDADANIA I IMMIGRACIÓ

Volem analitzar la situació viscuda per les dones en el país d’origen i en 
el  país  receptor.  Analitzarem  el  paper  de  les  dones immigrants,  les 
aportacions d’aquestes a l’economia de moltes famílies a les societats 
industrials.  Veurem  el  problema  no  resolt  de  les  cuidadores 
transatlàntiques: tenen cura de la societat receptora i segueixen tenint 
cura a distància de la família que han deixat al país d’origen. Posarem 
sobre la taula la precària situació laboral de moltes dones immigrants, 
internes o no, sense seguretat social, etc.

Dinamitza i modera: Ewaiso E’pola

CUIDADANIA I VIOLÈNCIA

En aquest taller volem compartir conceptes i  reflexions del que hem 
anat treballant a través de les trobades de la xarxa de Feminisme i No 
Violència, diferents dones que estem en contacte amb la violència a 
nivell professional. El terme cuidadania, aportat per les companyes de 
Madrid, ens ha permès profunditzar en la importància de la cura i la 
relació amb la violència i la no violència. Els punts que proposem per al 
debat són els següents: Agressions i autoagressions respecte el tema 
de la cura; Maneres de cuidar-nos; Ús de les xarxes com espais propis i 
antídots a la violència; i Treballant amb la violència amb dones i des de 
les dones

Dinamitza i modera: Tamaia. Dones Contra la Violència

Contingut dels Tallers de la Jornada De la Ciutadania a la Cuidadania


