A Catalunya, les feministes tenim una cita “particular” els decennis acabats en 6

El 1976
El 1996
El 2006
El 2016

Primeres Jornades Catalanes de la Dona
20 anys de Feminisme a Catalunya
Les dones sabem fer i fem saber
Tenim ganes d’organitzar una gran trobada feminista?

Per poder-ho fer i perquè tingui sentit fer-ho, cal molta il·lusió, molta imaginació i moltes ganes de
compartir una experiència que ens enforteixi com a subjectes polítics, que relligui els vincles entre tots
els feminismes, ampliï les aliances, estrenyi complicitats i ens faci sentir l’energia, la força i la potència
de les dones mobilitzades.
Es tractaria de projectar al futur el ser, el pensar, el sentir i el fer de les feministes del segle XXI, tenint
en compte les situacions laborals, personals, socials, col·lectives, econòmiques, vivencials, ambientals i
tecnològiques que ens toca viure.
Es tractaria de reconèixer que compartim una història i un moment i fer-lo el més gran possible.
Es tractaria de fer-nos una transfusió d’energies de gran voltatge amb intercanvi de sabers,
permeabilitat d’experiències i transpiració de sensacions.
Es tractaria de mostrar i visibilitzar reconeixements i autoritats mútues, de totes amb totes i entre totes.
Per tot això i per endegar el procés per arribar a la celebració de les Jornades del 2016, necessitem ja
des d’ara començar a trobar-nos per treballar-hi. És per això que us convoquem a una trobada el

Dissabte dia 22 de febrer a les 11h a Ca la Dona (C/Ripoll, 25)
Per preparar l’assemblea i començar el debat, vam fer un taller de pluja d’idees al voltant de tres
conceptes: objectius, continguts i adjectius. Conceptes que sintetitzen el perquè, el com i la manera que
voldríem que fossin aquestes Jornades/trobades/mogudes. Cadascuna anava escrivint, en paperets de
colors, el que pensava i volia compartir. Us adjuntem la transcripció de les coses que van sortir perquè
ens ajudin a venir a l’assemblea amb propostes o una mica més preparades i poder fer una reunió ben
profitosa.

US HI ESPEREM !!!!

Enfortir l’espai polític
feminista
Agafar energies per seguir
canviant el món
Transfusions feministes.
Energitzar-nos.
Activisme, transformació.
Reforçar els feminismes.
Compartir una història.
Reconèixer / reconèixer-nos.
Visibilitzar com vivim i com
ens maneguem.
Mostrar la revolució
feminista.
Pertinença.
Okupar la ciutat.
Imaginar futur.
Obertes a dones, lesbianes i
trans.
Obertes a aliances.
Fer xarxa.

Experiències comunes i
aprenentatges.
Experiències transformadores.
Espai de coneixement de grups.
Mani, okupar l’espai.
Pràctiques feministes
alternatives.
Alternatives feministes per les
vides vivibles.
Cura de la vida (el planeta).
Alternatives i resistències en
tots els àmbits de la vida.
Resistències globals.
Dones grans
Reivindicació de la
intergeneracionalitat
positivament.
Diferències entre feministes.
Conèixer altres realitats i
experiències feministes.
Lluites feministes, lesbianes i
trans.
Economia social solidària.
Política.
Feminisme en acció.
Repressió i estratègies
feministes.
Com viure al marge.
Identitats.
Violències de gènere.
Escac mat a l’heteropatriarcat
Sobirania alimentària.
Desobediència feminista.
Idees transformadores.
Memòria històrica.
Formació.
Comunicació.
Autodefensa.
Treball corporal feminista.
Multiformats.
Festival i performances.
Llibres, vídeos, roba, menjar.
Cinema.
Formats digitals.
Noves tecnologies i
feminismes.
Gastronomia feminista.
Grups de música de dones.
Paradetes.
Estimulació visual.
Exposicions.

Vivencials.
Somniadores.
Participatives.
Enriquidor
Enriquidores.
Engrescador
Engrescadores.
Sororistes.
Intera
Interactives.
Visionàries.
Artísti
Artístiques.
Creativ
Creatives.
Divertides.
Futurist
Futuristes.
Virtual
Virtuals.
Ecològiques.
Multidisciplinàries.
Molt econòmica.
Sostenibles.
Amb criatures.
Autònomes.
Antiautoritàries.
Antimilitaristes.
Alternativ
Alternatives.
Multiracials
D
Diverses
È
Ètniques.
Integradores.
Capacitats diverses.
Revolucionàries i divertides.
Trencadores.
Desobedi
Desobedients.
Actives i combatives.
Activistes.
Kanyer
Kanyeres.
Empoderador .
Empoderadores

