Resum de la trobada de la trobada a Ca la Dona del 11 d’Octubre 2017
( Aporteu tot el que m’hagi deixat)
La proposta d’aquesta trobada va ser iniciativa de Dones x Dones, Calala, Feministes
Indignades.
La trobada de dones a Ca la Dona, va ser reconfortant, agradable, tranquil·la i
apassionada.
Una trobada desitjada per totes, davant la situació que estem vivint, veient i sentint en
aquests darrers dies. Les dones que ens vam trobar pertanyíem a diferents col·lectius i
organitzacions, i d’altres van assistir-hi a títol personal. Però totes teníem un
denominador en comú: expressar des del cor les nostres vivències, emocions i
sentiments. Posar-les en comú per tal de compartir-les. Les opinions van ser diverses
perquè el feminisme és divers, i d’aquí el nostre enriquiment que ens fa créixer.
Malgrat les diferències insisteixo en el denominador en comú: el capital i la riquesa
compartida de l’activisme per les llibertats i els drets de les persones. Perquè les
feministes sabem molt del cost –físic i emocional- per aconseguir aquestes llibertats.
Moltes de nosaltres vam expressar la por i la inquietud davant la militarització armada
de la policia nacional, que passeja la seva prepotència masclista i patriarcal, pels carrers
del nostre país. Vam expressar i denunciar els abusos i repressió violenta contra
ciutadanes i ciutadans no armats. Les nostres armes van ser les nostra solidaritat per
defensar legítimament un dret fonamental: el Dret a expressar l’opinió en unes urnes, el
dret a decidir.
Li podem dir el que volem, en forma de referèndum. Un referèndum, en certa manera en
anòmala perquè estava encabit en unes circumstàncies també anòmales.
Altres companyes van expressar, el fet de sentir-se o no sentir-se d’un territori o país.
Per diferents motius. Algunes polítics, d’altres identitàries. D’aquí que algunes dones
ens manifestem extasiadament independentistes i d’altres que no compartim aquest
mateix entusiasme. Però com deia més amunt, continuem un punt en comú: la defensa
dels drets i llibertats de tots els pobles, en aquest cas concret: Catalunya.
Entre totes les intervencions destacaria algunes: “ ser independentista sembla d’allò més
políticament correcte”, quan abans dir o expressar aquesta opinió era mirada de reüll.
Pot ser les opinions d’altres dones , no tant entusiasmades independentistes, anava
lligada a com s’ha portat el procés cap a la Independència. Hi ha recels cap un cert
sobiranisme endogàmic i androcèntric, i això també creu desconfiança.
Tenim clar que la República Independent ha de ser Feminista però no a qualsevol preu,
ni de qualsevol format.

Una república, que com ja ha expressat Fx I , posi en el centre de la política, la Vida, en
totes les seves dimensions. On no hi hagin jerarquies de ciutadania. On cadascuna se
sentí com vulgui amb igualtat de drets.
També hi va haver altre tema comú: el tema a la referència no violenta en totes les
manifestacions i actuacions d’aquests dies. Una resistència no violenta, que
personalment m’agrada recordar que és un tema clau per nosaltres Dones x Dones, hem
treballat des de sempre en el nostre grup.
Altres opinions anaven en el sentit, de que ja era hora de que la nostra societat s’estigui
impregnant d’aquests valors feministes, com el de Cultura de la Pau i la no violència. I
en aquest àmbit hem e seguir treballant per engrandir i reforçar el que hem aconseguit.
Ens calen més trobades per teixir aliances i complicitats . I les dones que avui no van
venir a aquesta trobada , que no ho facin per desconfiança perquè també sabem escoltar
els silencis.
Pel que fa el tema de la fractura social esdevinguda principalment aquests darrers dies,
les intervencions anaven en la línia, de que és un tema recurrent i utilitzat políticament
per part del govern central. La fractura social és una construcció i no una realitat.

Per acabar, agrair totes les intervencions de totes les dones que ens vam trobar, i amb
ganes de continuar aquestes trobades.
Ara ens cal, tenir cura de nosaltres mateixes, d’estar juntes, de continuar juntes. Per
deconstruir l’imaginari patriarcal lingüístic, sexista, masclista i violent contra les dones.
Dones x Dones

