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1. PRESENTACIÓ
El treball que han fet les dones en el si de les seves associacions
ha estat per a nosaltres una descoberta que no hem volgut callar.
Avui la posem a les vostres mans.

La creació d’espais de comunicació, convivència, promoció, coneixement, suport, oci, etc., per part de les dones, ha generat una
experiència compartida que d’una manera invisible ha fet possible
que les seves vides fessin un gran pas per esdevenir visibles en la
societat i transformar-la.
Els espais cedits per l’Ajuntament (CAID i Consell Municipal de les
Dones), com també aquells sorgits de l’interès per la recerca històrica de la ciutat, com el Centre d’Estudis de l’Hospitalet, ens
han permès conèixer-nos entre nosaltres i intercanviar idees i
projectes.

La participació de totes les dones de les diverses Associacions ha
desplegat un teixit d’activitats que ha despertat i estimulat la nostra creativitat per obrir camins i sensibilitzar la nostra ciutat en
aquelles qüestions que ens afecten.
Aquest llibre és un recull d’aquestes activitats i un reconeixement
a les seves protagonistes.
•
Les dones hi som
•
Les dones sabem fer
•
Les dones fem
Agraïm a qui ho ha fet possible: CEL’H, CAID, Associacions de
Dones que hi participen i les coordinadores del treball.
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Des d’aquí ens felicitem totes. Vàrem pensar juntes la realització
d’aquest llibre i ho hem assolit. No serà l’últim. Podem teixir moltes altres realitats. Les dones de l’Hospitalet anirem fent.

A continuació posarem a les vostres mans tots els fils que sorgeixen de les Associacions que hi ha avui a la nostra ciutat i també
els d’aquelles que han aconseguit marcar la història en un temps
concret. Amb tots aquests fils volem mostrar l’immens i bonic
tapís que hem teixit entre totes i que amb gran consciència feminista volem continuar teixint en el nostre futur. El present és d’una
riquesa espectacular. El futur l’hem de fer entre totes.

