
RECULL de campanyes (no exhaustiu)

25n:: Juntes i lliures desmuntem la cultura de la por

.:. 25 de novembre, Dia Internacional de la No Violència Contra les Dones i les Nenes

JUNTES I LLIURES DESMUNTEM LA CULTURA DE LA POR

:: Manifestació a les 7 de la tarda a Canaletes fins la Plaça Sant Jaume ::

Descarregueu el manifest aquí.

Farem una parada a la Plaça Reial, per donar suport a una “performance” que fan les companyes
de Tamaia amb la sala SETBa “Desmuntant el monstre”

Comptarem amb una colla de dones bastoneres per mostrar la nostra força lliures i juntes

PROU A LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES I LES NENES !!!!

PER UNA VIDA SENSE VIOLÈNCIA !!!!!!

Xarxa de Dones feministes contra la Violència

prouagressionsalesdones@gmail.com

MANIFEST 2013: JUNTES I LLIURES DESMUNTEM LA CULTURA DE LA POR

Avui 25 de novembre, Dia Internacional de la No Violència Contra les Dones i les Nenes, consci-
ents del perill que vivim, que els nostres drets es retallen dia a dia, i que pretenen retallar també el
nostre poder de decisió i autonomia, estem aquí, de fet com cada dia, posant-nos en joc.

Posant-nos en joc aquí, avui, sempre, per manifestar que som lliures. per clamar i proclamar que
nosaltres decidim sobre els nostres cossos i les nostres vides. No som armes ni botins enmig dels
conflictes armats al món. No som material d’intercanvi ni penyores de les pugnes de poder, dels
extremismes religiosos, de les cultures patriarcals. No som violables, manipulables, intercanvia-
bles, reprimibles, censurables, mutilables, silenciables, usables ni rebutjables.

No acceptem que es legisli sobre el nostre cos. Som font de vida i criatures meravelloses que el
patriarcat amaga i intenta destruir.

Posant-nos en joc perquè el sexe i la sexualitat de cadascuna i cadascun de nosaltres són font de
vida i no font de control, de poder ni de violència.

Ens posem en joc aquí, avui, per manifestar el nostre rebuig a la violència masclista que ens en-
volta i pretén fer-nos petites, porugues, soscavar-nos l’alegria de viure i deixar-nos sense dignitat.

Ens posem en joc avui per dir-vos que, en el nom de la igualtat, està recruant la violència masclis-
ta contra les dones joves; Que en forma de micromasclismes segueix vigent el mite del control i
l’abús sobre les dones; Que els mitjans de comunicació, els productes culturals, i les relacions fruit
de les noves tecnologies alimenten les relacions de poder quan es posen a mans del patriarcat.

Ens posem en joc aquí, avui, per donar veu a totes les dones i les nenes que enguany han perdut
la vida pel simple fet de ser sexuades en femení. Per anomenar a totes les dones i les nenes que
estan patint abusos i no veuen la possibilitat de sortir-ne. Per donar força a la veu de les dones:
Quan una dona diu NO és NO.

Ens posem en joc aquí, avui, per denunciar la terrible situació a la qual intenten relegar-nos els
nostres governants reduint els recursos per a l’atenció a les dones i nenes que pateixen aquesta
violència; els recursos per a les xarxes de suport; els recursos per a les activitats prevenció; els re-
cursos per acabar amb la violència i amb el dany que genera.

Ens posem en joc aquí, avui, per dir-vos que veiem com ens roben els drets aconseguits, i com la
justícia ens ignora, menysté, i titlla de mentideres.

Ens posem en joc aquí, avui, per demanar a les nostres polítiques que no s’amaguin i que s’aline-
ïn amb les dones i les nenes que seguim sent víctimes d’aquesta violència reconeguda, accepta-
da, tolerada i estimulada.

Seguim posant-nos en joc per DENUNCIAR LA CULTURA DE LA POR, que tant alimenten les es-
tructures patriarcals i capitalistes, i desacreditar-la unides en femení, donant valor a altres models
de relació, i creant alternatives des de la nostra llibertat.

Seguim i seguirem posant-nos en joc aquí, avui, i sempre, per aclamar que LA VIOLÈNCIA ÉS
RESPONSABILITAT DE QUI L’EXERCEIX, NO DE QUI LA PATEIX.
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Seguim i seguirem posant-nos en joc per recordar-vos: a qui calleu, que el silenci us fa còmplices
de la violència; a qui no escolteu, que triar la ignorància us en fa responsables.

I seguim i seguirem posant-nos en joc per donar alè a totes les dones i nenes que estan patint vio-
lència, per reivindicar que tinguin vies per a poder-ne sortir, per aconseguir a la fi, que la violència
contra les dones i les nenes sigui quelcom impensable.

Dones, seguim teixint juntes l’entramat de vides lliures, plenes i satisfactòries.

PROU A LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES I LES NENES !!PER UNA VIDA SENSE VIOLÈN-
CIA !!!!!!

Totes a Canaletes a les 7 de la tarda el dia 25 de Novembre per anar plegades a la Pl. Sant jaume

DSC_6712-1Xarxa de Dones feministes contra la Violència

 – prouagressionsalesdones@gmail.com

15n:: Acte Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït

ALS MOVIMENTS SOCIALS DE CATALUNYA I ELS SECTORS SOCIALS EN LLUITA

Companyes, companys,

La Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït es va crear l’any 2007 i està formada per do-
nes a títol individual i per grups del moviment feminista en complicitat amb altres moviments soci-
als – col·lectius, partits, sindicats, organitzacions professionals etc.

Des d’aleshores, hem lluitat per una llei que reguli els Drets Sexuals i Reproductius de forma satis-
factòria per les dones i si bé l’aprovació de la llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i
de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs (en vigor des del 5 de juliol del 2010) ha estat una gran
conquesta en alguns aspectes, aquesta llei no suposa la despenalització de l’avortament per deci-
sió pròpia de les dones.

Durant aquests anys hem acumulat una trajectòria d’adhesions de diverses institucions i col·lec-
tius, en forma de mocions, resolucions i manifestos. Entre elles, aquest setembre hem aconseguit
el compromís del Parlament de Catalunya en la garantia i blindatge dels drets sexuals i reproduc-
tius i el dret al propi cos de les dones i, també, una posició a favor de la Comissió materno-infantil i
de drets sexuals i reproductius del Departament de Salut.

Ara, però, l’ofensiva reaccionaria i patriarcal del Govern del Partit Popular i dels sectors ultra és
tan forta com per que estigui en perill la legislació actual i ens arrisquem a tornar a situacions d’in -
defensió i il·legalitat similars a les dels anys 80.

Ara, més que mai, creiem que cal continuar enfortint les xarxes de suport entre col·lectius i per ai-
xò us convidem a un acte polític amb el que volem recollir el vostre suport i parlar d’aquests temes
i de quina és la postura i propostes d’acció dels moviments què formeu part. Serà el proper diven-
dres, 15 de novembre, a les 19h a la Bonne (sant Pere Més Baix, 7).

A més, us demanem que quan el Govern del Partit Popular aprovi en Consell de Ministres la seva
contrareforma de llei veniu amb nosaltres a mostrar el vostre rebuig davant les Delegacions del
Govern o les seus del PP de la vostra localitat per fer una casserolada a les 19h.

En la defensa dels drets de les dones, no ens callaran!

https://www.facebook.com/events/1383295561912389/

Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït, octubre de 2013

Cartells i lemes (provisionals) pel 28s ·::· Dia Internacional per la Despenalització de l’Avor-
tament

*ens tornem a veure el 4 de setembre, a les 18.30, a Ca la Dona… Faltarà poquet per al 28s, i per
això vam quedar també que:*és molt important que parlem del tema (vegeu acta) als nostres res-
pectius i múltiples col·lectius, per a valorar participacions, forces, etc. Podeu fer-ho abans del 4, ni
que sigui un primer sondeig?*comencem a fer circular una idea de lema, que encara que no sigui
el DEFinitiu i consensuat, ajudi a anar fent difusió i caliu d’aquí al 4. També l’alexandra intentarà
currar alguna imatge per a començar també… Sempre amb aquesta idea que ens manca consen-
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suar tot plegat entre totes i parlar-ne als diferents pobles i col·lectius.PER AIXÒ: aquí venen idees
de lemes, per a què diguem entre totes. Déiem de continuar en la línia de la desobediència femi-
nista que es va treballar pel 8 de març. Tal com està el pati… La desobediència civil s’està tornant
a posar (si alguna vegada no ho havia estat) en el centre de les nostres vides, no? Per exemple:

28set2013icon S’acosta el Dia Internacional per la Despenalització de l’Avortament i hem de co-
mençar a pensar en la coordinació de la data, el 28 de setembre.

És per això que proposem:

*reunió de coordinació: 4 de setembre, a les 18.30h., a Ca la Dona

*és molt important que parlem del tema als nostres respectius i múltiples col·lectius, per a valorar
participacions, forces, etc.  Podeu fer-ho abans del 4, ni que sigui un primer sondeig?

*començar  a fer circular una idea de lema i una imatge senzilla que, encara que no sigui el defini-
tiu i consensuat, ajudi a fer difusió i caliu d’aquí al 4. La proposta és que girin entorn la desobedi-
ència civil feminista. Tal com està el pati…

PER AIXÒ:

*aquí teniu banner, cartell i icona

*i aquí teniu el lema provisional consensuat, i d’altres per anar fent difusió:

Desobediència feminista: és el meu cos, jo decideixo

Avortament lliure i gratuït. 

El meu cos no és territori de disputa.

Jo decideixo! Desobediència feminista!

Avortament lliure i gratuït. 

El meu cos, jo decideixo.

Insubmissió feminista a les lleis patriarcals.

Avortament lliure i gratuït. 

El meu primer país, el meu cos

dret a decidir

Autodeterminació uterina

En el meu cos jo decideixo

Nota de Premsa: la Campanya demana al Govern un posicionament clar

NOTA DE PREMSA

La Campanya demana al Govern i al Parlament un posicionament clar en defensa dels Drets Se-
xuals i Reproductius i el dret de les dones a decidir.

Avui, amb motiu de la reunió de la Comissió Assessora en Drets Sexuals i Reproductius del De-
partament de Salut, la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït ha presentat en roda de
premsa la seva proposta política per la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius (DsiR) a Catalu-
nya.

En el marc de la campanya #SOSdretalpropicos, la Campanya ha elaborat una proposta de reso-
lució que s’està treballant amb els grups polítics amb representació parlamentària. Aquesta pro-
posta demana al Parlament de Catalunya i al Govern de Catalunya un compromís respecte:

*El desplegament de la Llei de Drets Sexuals i Reproductius i d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs
tant pel que fa a l’accés als mitjans anticonceptius, a la implementació de l’educació sexual i afec-
tiva i a la interrupció voluntària de l’embaràs.

Recordem que, si volem treballar per la reducció del nombre d’avortaments (més de 20.000 a Ca-
talunya el 2012), les úniques mesures efectives i respectuoses amb la vida són una educació se-



xual i afectiva igualitària i l’ús d’anticonceptius. Les mesures prohibicionistes, lluny de reduir el
nombre d’avortaments, n’incrementen la mortalitat i la inseguretat dels i de les professionals i les
dones.

*El blindatge de les garanties assolides en DSiR en aquests anys de democràcia i, especialment,
amb la llei del 2010. Els drets de les dones no poden ser un territori de disputa d’interessos polí-
tics.

*El desenvolupament d’una llei pròpia de DSiR, tal com permet l’Estatut d’Autonomia.

Des de la Campanya es recorda que només reconeixent les dones com a subjecte ètic i polític de
ple dret es pot assolir una veritable democràcia.

Les dones tenen la capacitat d’emetre judicis propis davant els dilemes vitals i de posar en pràcti-
ca allò que consideren millor per a una vida digna i així ho han demostrat decidint sobre la seva
maternitat arreu del món i sota diverses legislacions, fins i tot quan es posa en perill la pròpia vida.

Finalment, s’ha convocat a la ciutadania a manifestar-se el 28 de setembre, Dia Internacional per
la Despenalització de l’Avortament.

Hi ha convocada una manifestació a Barcelona que s’iniciarà a les 18h davant la seu de la Delega-
ció del Govern, així com concentracions a les seus territorials de Delegació del Govern i a seus del
PP de diverses ciutats.

Per a més informació: dretalpropicos@gmail.com

Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït

COMUNICAT: Organitzacions socials i de Drets Humans rebutgen a la prohibició del burca i
el nicab

Aquest és el comunicat presentat en roda de premsa el dijous 18 de juliol, data de l’aprovació de
la prohibició de l’ús del burka a l’espai públic per motius de seguretat.

si voleu veure les intervencions al Parlament, aquí.

si voleu veure la notícia en premsa:

Diari Ara .:. 20 minutos .:. e-notícies .:. la voz de Barcelona .:. El País .:. entrevista a Natalia Andú-
jar a La Directa

Davant la moció presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió  què insta a la Genera-
litat a estudiar i analitzar els supòsits de limitació o  prohibició d’ocultació del rostre; i presentar,
tan aviat com sigui possible, un projecte de llei on s’inclogui la regulació del “supòsit d’ocultació del
rostre a  l’espai públic per garantir la convivència ciutadana i la dignitat de les  persones”, d’acord
amb la competència en matèria de seguretat pública que correspon a la Generalitat de Catalunya;
i la relació manifesta d’aquesta proposta de llei amb la regulació de l’ús del vel integral a Catalu-
nya.

Les organitzacions sotasignants manifestem que:

La moció proposada per CIU és una estratègia per desviar l’atenció i fugir del debat que realment
interessa a les famílies catalanes en aquest moment: com assegurar el seu benestar i fer front a
les retallades de drets i  oportunitats.Posem en dubte que aquest sigui un tema “demandat per la
societat” tal i com diu el conseller Espadaler, donat que el seu ús és molt minoritari. Les preocupa-
cions socials, moltes vegades, es creen des dels  hemicicles i des dels mitjans de comunicació.

El nostre desacord davant una prohibició que exclou i aïlla les dones que  utilitzen burca o nicab i
estigmatitza la població musulmana en general.

Partim del principi de la igualtat entre dones i homes, i el rebuig a qualsevol  forma de sotmetre les
dones i limitar la seva llibertat, però considerem que la solució al tema del burca i del nicab no pot
ser de cap manera a través de la  prohibició, sinó a través de la mediació amb les dones afecta -
des. La  prohibició obligarà a aquestes dones a no sortir al carrer i estaran totalment sotmeses a
l’exclusió i la marginació. A més, l’experiència d’altres països ens demostra com les prohibicions
tenen l’efecte contrari al desitjat: provoquen l’augment del seu ús i el distanciament entre ciutada-
nia i institucions.

Sota el paraigua de la seguretat, s’amaguen les mateixes motivacions de sempre: una falsa pro-
tecció de les dones i la defensa d’uns valors culturals o morals propis.

La vinculació de l’ús del nicab i el burca a la seguretat és una fal·làcia i una frivolitat. L’ocultació
del rostre a l’espai públic, afecta principalment a persones disfressades en festes populars, tradici-



ons culturals pròpies de Catalunya i Carnavals, i els casos del burca o el nicab són insignificants i
la majoria de casos detectats corresponen a turistes de pas.

Considerem que en la legislació vigent, existeixen mecanismes adequats que permeten a les for-
ces de seguretat la identificació de les persones segons les circumstàncies previstes i de cap ma-
nera de forma indiscriminada o aleatòria (Llei 1/1992 de Protecció i Seguretat Ciutadana). De fer-
se efectiva la llei que proposa, es prohibiria el dret a reunió i manifestació de les dones que duen
burca o nicab, entre altres conseqüències. També es crearien barreres d’accés a la salut, l’educa-
ció, el lleure i als serveis socio-culturals, entre altres.

Davant la justificació de la necessitat de la policia de poder identificar les persones que participen
en mobilitzacions o concentracions, volem reivindicar el deure dels agents de seguretat pública a
identificar-se i el drets de la ciutadania d’identificar-los, fet que moltes vegades no es compleix.

Si realment existeix la intenció de “buscar el màxim consens”, com ha expressat el Conseller d’In-
terior, demanem que es tingui en compte l’opinió de les persones afectades i s’incorpori al debat a
les dones musulmanes.

En cas que s’utilitzi la violència, la coerció o l’amenaça per obligar les dones a vestir d’una manera
determinada, la resposta de les administracions ha de ser la intervenció en cada cas concret, mit-
jançant el sistema de dret de família o de dret penal.

El perill d’aquests debats que alimenten els argumentaris racistes i xenòfobs, amb els quals al-
guns partits polítics aconsegueixen rèdit electoral.

És preocupant que alguns líders polítics i autoritats públiques s’hagin preocupat més per propagar
discursos negatius que alimenten la xenofòbia, que per lluitar de manera efectiva contra la discri-
minació i contra la violència masclista, a través de polítiques públiques actives i amb mesures im-
mediates i positives, que garanteixin plenament la lliure presència de les dones a l’espai públic.

És per tot això que un cop més fem una crida a tots els partits polítics, institucions, entitats i veïnat
dels municipis perquè sumem esforços per garantir la convivència.

Cal que plegades lluitem contra qualsevol proposta política o acció que encengui els focs del ra-
cisme a la nostra societat, i que posi en perill l’estabilitat social de Catalunya.

Barcelona, 18 de juliol del 2013

Entitats signants: Amnistia Internacional de Catalunya .:. Associació de Dones Musulmanes de Ca-
talunya .:. Associació Watani per la Llibertat i la Justícia .:. Ca la Dona .:. Comissions Obreres de
Catalunya – CCOO .:. Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya – CONFAVC .:. Federa-
ció d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona – FAVB .:. SOS Racisme Catalunya .:. Unitat
contra el Feixisme i el Racisme – UCFR .:. Watani, associació de Ciutadans per la convivència i el
desenvolupament – ACCD

Entitats adherides: Comité 1 Desembre

Si voleu adherir-vos al comunicat, contacteu amb comunicacio[arroba]sosracisme.org

Sobre la prohibició del burka: no en nom nostre

Com haureu vist pels mitjans de comunicació, mentre un sector de dones feministes estan realit -
zant una campanya anomenada #burkamutila, a favor de la prohibició de l’ús del burka als espais
públics, el govern de la Generalitat s’està plantejant efectivament prohibir el burka, sota l’argument
de la seguretat ciutadana.

El 2010, en el procés de les eleccions del moment, es va produir ja aquest debat. La plataforma
contra el decret del burka resumeix bé els arguments contra la prohibició del burka en el text que
trobareu en aquest enllaç. Aquell any, el Consell Nacional de Dones de Catalunya va aprovar el
posicionament que podeu llegir aquí.

En tot cas, avui i aquí, ens sembla important remarcar que des dels feminismes és difícil justificar
un alliberament obligatori (concepte contradictori en si mateix) de cap dona. Dones a les que, a
més, dubtem que sel’s hagi preguntat res, donat que se les victimitza i no se’ls hi reconeix una veu
pròpia.

És cert que les que escrivim això no en duem, de burka (ni tampoc talons d’agulla, ni mantellines
per entrar a missa, ni pantalons que no ens deixen respirar -bé, a vegades si).



Les que escrivim això treballem per eradicar tot allò que suposi una limitació a la nostra llibertat,
un control dels nostres moviments, del nostre cos. Però sempre des del respecte a la veu, la deci-
sió i el procés personal de cada dona, sense victimitzar-nos.

En tot cas, estiguem alerta per si alguna dona, qualsevol dona, necessita del suport d’altres dones
per a sortir d’una situació de violència, si és el cas. I estiguem alerta també per a sentir les volun-
tats i els desitjos de les dones que no són com una mateixa.

No volem la prohicició del burka. Diem prou a les imposicions, vinguin d’on vinguin: del marit, de
l’esquerra, de la dreta, dels governs, de les religions, de les modes o de les amigues que ens vo-
len salvar.

Volem dret a decidir, autonomia sobre el propi cos, relacions lliures i igualitàries, i una major medi-
ació femenina en el món.

I si l’argument de la seguretat és realment en el fons d’aquest debat (cosa que dubtem), què dir
d’un Estat (català, espanyol o d’arreu del món) que desconfia sistemàticament de la ciutadania ?
El fet és que uns governs cada cop menys democràtics ens tracten de forma cada cop més vigi-
lant, restrictiva i autoritària. Estiguem atentes perquè aquest estiu, a més de la possible prohibició
del burka, pot caure sobre totes nosaltres com una gran llosa la reforma del Codi Penal.

(Aquí, el posicionament de SOSRacisme)

Objecció fiscal a les despeses militars::. Resistència civil no violenta

Aquest t any més que mai apostem per la necessitat de practicar la resistència civil noviolenta mit-
jançant l’Objecció Fiscal, davant les retallades que estan acabant amb el sistema públic i la políti-
ca del govern de donar suport a les entitats bancàries i grans corporacions privades.

Només cal fer aquesta comparació: aquest darrer any la despesa militar s’ha mantingut pràctica-
ment intacta, mentre es desmantella l’Estat de Benestar i es retallen serveis bàsics, com la sanitat
i l’educació públiques, i minven en més del 50% partides tan importants per a construir un món
més just i pacífic com la cooperació al desenvolupament.

Enguany Dones x Dones, us proposem fer objecció fiscal a favor de l’organització Women’s Orga-
nization For Political Prisioners: L’objectiu de WOFPP és donar suport a les preses i presos polítics
i aconseguir l’alliberament de totes les persones que van lluitar – o estan acusades d’haver-ho fet
-, contra l’ocupació israeliana i que es troben detingudes a les seves presons.

Si us animeu a fer l’objecció fiscal i opteu per aquest projecte, podeu fer el vostre ingrés al compte
de Dones x Dones: 2100 – 0889 – 40 0200295130. Si no podeu fer objecció però voleu col·laborar
amb el projecte també podeu fer un donatiu indicant preses palestines.

Per a qualsevol dubte ens podeu escriure a Dones x Dones photo donesxdones@gmail.com. Lle-
giu el butlleti i mireu com es fa. noname

Una abraçada antimilitarista i feminista

6m, 19h:: EscratxsFeministes seus PP:: MATERIALS

Per a tota la gent que esteu organitzant escratxs als vostres municipis,

aquí venen alguns materials, per si us poden servir:

* Manifest de la Campanya i aquí la versió per a repartir. NOU: En castellà aquí!

* algunes indicacions sobre els escratxs, aquí per a llegir i aquí per a repartir

*Val per un avortament i Vale por un aborto que ens han fet arribar desde Feministes Indignades!

*i una oració que ens ha arribat de les dones de Sevilla, creiem que de las Setas Feministas.

(si algú té temps de traduir els materials al castellà, feu-nos-els arribar traduïts i  els enviarem a
d’altres llocs de l’Estat!) (o de traduir l’oració al català!)

Recordeu que també tenim el hit parade dels 80:

ole ole, arsa arsa, que hemos hecho un aborto en la casa

fuera de la ley, fuera de la ley, pa ver lo que pasa

Y si viene el PSOE (bé, ara hauríem de dir el PP) y me hecha los 500años…

Yo, que soy feminista me cojo a mi niña y le quemo el escaño (le quemo, le okupo, le expropio…
això va a sensibilitats)



Ole ole, arsa arsa!

O l’estampeta “Virgencita virgencita, tu que lo has tenido sin hacerlo, permíteme hacerlo sin tener-
lo”

Si mireu la pàgina facebook de la campanya (dret-al-propi-cos) trobareu informacions d’altres mu-
nicipis on es fan escratxs: Palma de Mallorca, Sevilla, Madrid… Sabem que se’n fan també a Giro-
na, Rubí, Badalona, Euzkadi, i d’altres llocs. Mantinguem-nos informades entre totes! Fem-nos
ben visibles!!

Tot el que generem de la Campanya és per a què pugueu agafar, retallar, modificar, reescriure…
Vaja, que si us és útil, endavant!

El 16m, tot*s a les seus del PP, a les 19h, pel dret al propi cos!

ni un pas enrere!

@dretpropicos // facebook: dret-al-propi-cos

6M, 19h:: EscratxsFeministes a les seus del PP:: INFORMACIONS

La Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït va llençar, el 2 de maig, una crida descentra-
litzada per a la realització d’escratxs a les seus del PP, el dia 16 de maig, a les 19h. La iniciativa
ha tingut una difusió ràpida via xarxes socials,  gràcies a molts col·lectius feministes que l’han as-
sumida, i també a d’altres grups, que han fet del dret de les dones a decidir un dels seus punts de
treball.

I al fet que, efectivament, malgrat lleis i governs, el món és ple de dones lliures i autònomes que
DECIDIM.

Aquí venen els escratxs que hem trobat:

*Alacant: a les 19h

*Badalona: https://t.co/XHLTxwQ2TY

*Castelldefels: https://t.co/1TY85jXB1z

*Girona: https://t.co/CywUkQYxR8

*Mataró: https://t.co/cnm3gREoSH

*Reus: https://www.facebook.com/events/130155343845344/

*Rubí: https://t.co/wdhxoyJ3cn

*Sabadell: també, no tenim vincle, però es confirma

*St Cugat, a les 19h, al carrer santa Maria

*Vic: davant la seu del PP, Arquebisbe Alemany

*Palma: https://t.co/j9zipdkDTn

*València:  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=550462585006034&set=a.189035094482120.60543.188881887830774&type=1&theater

*Donosti: https://www.facebook.com/events/453316888097893/

*Gasteix: http://t.co/sdFiLjsAns

*Lanzarote: a Delegación del Gobierno

*Madrid: Tócale el pito a Gallardon -Vamos a abortar al Partido Popular

*Murcia: https://www.facebook.com/events/479029892165188/

*Sevilla: http://t.co/50lCowObiF

*Uvieu: http://t.co/0QSE3oJ9YZ

segons aquesta notícia, també a Elx, Jerez de la Frontera, Zaragoza, Palma de Gran Canaria, Ar-
recife, Valladolid,  Iruña, Gasteiz… i anem sumant, que segur que se’n fan a més llocs!

A Vigo, de fet, ja en van fer un: http://feminismo.eu/blog/archives/318

A mesura que ens vagi arribant la informació i que el temps ens ho permeti (!), l’anirem actualitzant
aquí, Però podeu seguir les darreres informacions al facebook de la Campanya: dret-al-propi-cos i
a @dretpropicos, també a #escrachefeminista. Si teniu informacions de ciutats on es fan escratxs,
envieu-les a dretalpropicos@gmail.com. Manitnguem-nos connectadxs per a futures accions! Vis-
ca visca visca, la lluita feminista!



El 16, escratxs feministes pel dret al propi cos!

Sumeu-vos a aquesta iniciativa!

duguem-la a tots els municipis de Catalunya -com a mínim!

El setze, setge!

Setge a les retallades,

a la repressió sexual,

setge a la maternitat obligatòria,

a la no prevenció de malalties de transmissió sexual,

setge a la manca d’educació sexual i afectiva,

al control sobre el cos de les dones,

Perquè jo, tu, nosaltres, TOTES decidim

(i no pas en Gallardon ni la Conferència Episcopal)

Escratx feminista a les seus del PP de tot Catalunya!

i si a la resta de l’Estat us hi voleu afegir, Escrache feminista Estatal!

El 16 de maig, a les 19h,

ens trobem totes a les portes de les seus del PP,

ben armades de plaers, maternitat desitjada,

preservatius, escombres de bruixa,

infusions d’herbes, amors,

conys, tetes, fluxos, desig present i afirmatiu,

cossos empoderats,

raons menopàusiques, pubertoses i menstruals,

i amb totes aquelles armes de construcció massiva que coneixem prou bé les dones,

siguem lliures o visquem en clandestinitat.

El setze, setge a la contrareforma!

Akelarre feminista!

Idees per a inspirar l’escratx: dur xapes i samarretes pel @dretpropicos (en tenim, si en voleu, o
en podeu fer) // enganxines pel @dretpropicos, o imatges de cossos de dones // cava per a brin-
dar per la nostra autonomia // ballar, cantar, celebrar, fer pòcimes màgiques i dur escombres de
bruixa // dur preservatius, aparells sexuals // fer un pic nic orgiàstic al carrer, de plaers i alegries //
lectura de poesies com les Eròtiques i despentinades // processó del Sagrat Cony // o tot el que se
us acudeixi!!

Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït

dretalpropicos@gmail.com /934127161

1er de maig:: temps de crisi, temps de revoltes

Un altre 1er de maig

Un altre dia per a sentir discursos sobre la crisi i el treball (el reconegut, o sigui, el productiu). Que
si la patronal, que si el govern, que si Europa, que si els sindicats majoritaris, que si els alternatius,
que si tu que si jo, que si que no. Que no és això el que volem. No volem un 1er de maig producti-
vista. No és que no ens interessi: no n’és la solució.

No volem un 1er de maig en què s’abusi dels nostres temps, de les nostres vides, dels nostres
cossos.

Volem posar al centre dels discursos o, millor encara, de les pràctiques de totes i de tots, la cura
de la vida.

La darrera vaga ja ho vam dir (serà que també ens repetim?):

No volem viure abocades al treball de mercat. Treballem per  una vida vivible.

No permetrem cap retall en els nostres drets laborals, socials, sexuals.

No volem estar al servei de l’estat, volem un Estat que ens doni els serveis q ens corresponen.



Volem la coresponsabilitat de dones, homes, societat i Estat. I fins i tot dels mercats. Si, ja ho sa-
bem, això suposa la fi pel capitalisme, i què? D’això es tracta amb aquesta crisi, oi?

Perquè volem una coresponsabilitat  que posi al centre de l’organització social i econòmica no el
creixement econòmic, sinó el sosteniment de totes les vides i el respecte pel planeta.

Que rescati les persones i no els bancs.

I ja posades, demanem als sindicats i als partits que introdueixin el discurs i la pràctica de la cuida-
dania en el seu treball, per a no reproduir una societat abocada al productivisme.

Que, si creuen en el que fan, ho facin sempre, tot, des de la lògica d’assolir una vida vivible per a
totes les persones. No pot ser tan difícil.

Per a assolir un veritable gir d’aquesta crisi, que no és econòmica, sinó del sistema. No és crisi, si-
nó capitalisme.

Ens sumem a totes les múltiples iniciatives feministes que es proposen per aquests dies. I, sobre-
tot, us animem a fer-ne les vostres a cada casa, a cada barri, a cada ciutat, avui, demà i sempre.

Som moltes, i no estem soles!  Prenguem les cases, els bancs, les empreses, prenguem els car-
rers!

Hi haurà manifestacions a les diferents capitals. A Barcelona:

*Manifestació alternativa (als grans sindicats i partits majoritaris): 18h Plaça dels Països Catalans
de Barcelona (davant de Sants-Estació) amb Bloc feminista convocat.

* 1demaigcartWEBBloc feminista a la mani  de la tarda. Quedada: 17:45h a la plaça dels Països
Catalans, cantonada Numància. Volem que les persones siguin el centre del sistema i no els mer-
cats. Hi haurà dues pancartes: “pel reconeixement del treball reproductiu i de cures. Desobedièn-
cia feminista” i una altra pel dret al propi cos. Vingueu amb tot allò que se us acudeixi per a fer-nos
visibles com a feministes.

* Manis del matí: CCOO i UGT i USOC convoquen a les 11:30h a Ronda sant Pere/passeig de
Gràcia. CGT convoca a les 11:00h a Via Laietana /Jaume I.

No s’ha convocat bloc feminista, però si hi aneu… fem-nos visibles! Paraigues, roba lila, xapes,
pancartes, etc.

(Aquí, el text en pdf sense convocatòries)

Però què és això de posar al centre la cura?

Ja fa uns anys que algunes economistes feministes i alguns grups de dones estem parlant dels
treballs de cura i d’una diferent forma de fer l’anàlisi econòmica de la societat i, per tant, les pro-
postes de canvi. La idea se sintetitza en la següent gràfica, que recull el circuit del treball:

Elaboració gràfica: Cristina Carrasco a partir de Picchio. Http://revistaeconomiacritica.org  Núm.
11, 1S. Art. “La economía del cuidado: planteamiento actual y desafíos pendientes”.

…no fem el joc al mercat i al capital. Canviem les pràctiques, canviem la perspectiva!

Perquè no és la crisi, és el sistema capitalista i patriarcal.

Per a una vida vivible per a totes i tots, i respectuosa amb el planeta.

EXIGIM:

Invertir en cura, Repartir el treball, Compartir la vida

Cap retallada en els nostres drets. Prou precarització.

8/03 Dia Internacional de les Dones:: mani + festa

Prenguem els carrers, el 8 de març i sempre, a Bcn i arreu!

Totes les activitats del 8 a 8demarc.blogspot.com

(Si teniu actes per a difondre, envieu-los a comissio8demarc@gmail.com)

CONTRA L’OFENSIVA PATRIARCAL I CAPITALISTA

Desobediència feminista!!

mailto:comissio8demarc@gmail.com


Nosaltres, dones diverses i compromeses, ocupem juntes novament els carrers en aquest dia tant
important , el 8 de març, dia internacional de les lluites de les dones, per a continuar el procés de
lluita i reivindicacions feministes pels nostres drets.

Sortim un cop més de la Plaça Universitat , perquè ens reafirmem en la nostra lluita històrica femi-
nista. Amb aquest recorregut visibilitzem els reforçats atacs contra els nostres drets.

Protestem contra l’heteropatriarcat capitalista que s’apropia dels nostres cossos i de les nostres vi-
des, sotmetent-les, explotant-les i controlant-les. Denunciem el brutal retrocés dels nostres drets.

Li diuen deute però és heteropatriarcat capitalista. La situació de crisi que vivim no és econòmica i
financera només, sinó també social, ecològica, alimentària, de cures i de gènere.

L’allau de retallades i restriccions de drets , les polítiques d’ajust i austeritat davant la seva genera-
da crisi financera són una excusa per a reforçar i ampliar el cada vegada més voraç sistema Neoli-
beral – Heteropatriarcal. Sistema jeràrquic, sexista, racista i classista que explota tant a les perso-
nes com a la natura amb l’única finalitat de l’enriquiment d’uns pocs, la feminització de la pobresa
n’és una de les conseqüències directes.

DENUNCIEM

. El desmantellament  del ja deficient estat del benestar , el brutal retrocés dels drets laborals, la
progressiva privatització i retallades dels serveis públics: sanitat, educació , serveis socials i aten-
ció a la dependència derivant els costos cap les dones, relegant-nos de nou a l’espai privat , em-
pitjorant les nostres condicions de vida , augmentant la nostra pobresa i la desigualtat entre homes
i dones.

. Les retallades i atacs específics a les polítiques d’igualtat i en particular als ajuts , serveis i pres-
tacions per a l’eradicació de les violències masclistes , per a garantir l’exercici dels drets sexuals i
reproductius i de la interrupció voluntària de l’embaràs. Rebutgem l’anunciada marxa enrere en la
legislació sobre la salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs plantejada pel
ministeri de justícia.

.Aquest atac general a les condicions de vida afecta de manera més virulenta a les dones migra-
des, gitanes, a les famílies monoparentals, a dones amb diversitat funcional ….

. Amb l’excusa de la crisis s’estan silenciant les veus de les dones  i de les seves organitzacions, a
través de l’exclusió i la repressió, aconseguint que desapareguin els ja escassos canals de partici-
pació social.

EXIGIM

El rebuig unànime a un model heteropatriarcal de dona única , privada i domèstica , així com la in-
visibilitat i explotació del treball reproductiu i de cura.

Una organització política , social i econòmica que posi en el centre a les persones. Entre el deute
o la vida triem la da i per això exigim l’anulació del deute financer il·legítim i impagable, així como
el reconeixement del deute de gènere. Urgeix La reorganització social de les cures i l’aposta pel
bon viure. NO DEVEM , NO PAGUEM!!

L’exercici d’una sexualitat lliure i diversa. Una educació afectiva sexual no determinista, no biolo-
gista i igualitària que garanteixi el lliure desenvolupament de les identitats dones, lesbianes, bise-
xuals i transsexuals, així com el manteniment de relacions afectives i sexuals triades, respectuo-
ses, amb plaer i saludables.

El reconeixement de totes les famílies i models de convivència, així com la creació de xarxes d’a-
fectes, suport mutu i sororitat.

L’inqüestionable dret de les dones a decidir sobre els seus cossos, afectes, sexualitats i materni-
tats, estant l’obligació de l’estat garantir l’accés lliure, segur i gratuït a l’avortament, eliminant qual-
sevol restricció legislativa . Demanem la sortida immediata de l’avortament del codi penal, excepte
quan es practiqui contra la voluntat de la dona.

Un estat laic que garanteixi els drets humans i la pluralitat de totes les persones FORA ELS RO-
SARIS DELS NOSTRES OVARIS!!

La garantia per part dels poders públics d’una vida lliure de totes les violències masclistes i de dis-
criminacions a totes les dones.



Davant d’aquesta situació, nosaltres, dones feministes apostem per desenvolupar eines legítimes
d’actuació davant aquests atacs sostinguts i creixents d’aquest ferotge sistema patriarcal i capita-
lista.

CONTRA L’OFENSIVA PATRIARCAL I CAPITALISTA

Desobediència feminista

Visca la lluita feminista !!!

Comissió 8 de març – http://8demarc.blogspot.com.es/

2013. manifest bcn.  Adaptacio, versió del manifest de la Comisión 8 de Marzo Madrid

CNDC:: aprovada moció en defensa del dret al propi cos!

moció en defensa del dret de les dones a decidir sobre la interrupció voluntària de l’embaràs i dels
seus drets sexuals i reproductius, aprovada per la Comissió Permanent del Consell Nacional de
Dones de Catalunya a la sessió ordinària del passat 13 de febrer.

Visca visca visca, la lluita feminista!

Cas Morin: justícia, veritat i reparació per a les dones i professionals

Com afirma l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears en el seu comunicat de
premsa la sentència absolutòria en el Cas Morin no és cap sorpresa.

És la constatació que l’onada de persecucions a dones, clíniques i professionals iniciada l’any
2007 fou part d’una campanya de manipulació informativa i contaminació social, d’una campanya
per a erosionar el dret de les dones a decidir, el dret sobre el propi cos.

Una campanya, en definitiva, de la dreta més rància per a limitar una sexualitat lliure i sana, per a
evitar relacions afectives i emocionals igualitàries i no violentes. Recordem que els Drets Sexuals i
Reproductius formen part dels Drets Humans.

L’assetjament dels col.lectius antielecció, en connivència amb sectors de les institucions, la guàr-
dia civil i la justícia, va provocar la defenestració publica de les dones i els professionals, especial-
ment del Dr Morin i el seu equip, va provocar el tancament de clíniques i la persecució a dones per
haver avortat.

Ara, des de la Campanya pel Dret a l’avortament creiem que és necessari un esforç per a restituir
la seva imatge publica, la seva dignitat professional. Com diuen els moviments de dones sudame-
ricans, cal justícia, veritat i reparació. Justícia sense impunitat, reparació amb dignitat.

Des d’aquí, fem arribar el nostre suport als i les professionals que exerceixen el seu treball des del
respecte a la lliure decisió de les dones, i especialment al Dr. Morin i el seu equip. Volem fer cons-
tar allò que ens sembla mes important en aquest procés, i és que no coneixem denúncies de do-
nes que hagin avortat a les cliniques del Dr. Morin. És a dir, de les protagonistes, que som les do-
nes.

Ens sumem als comunicats de premsa de la secretaria de les dones de CCOO i de l’APFCiB per a
demanar que es respectin els drets sexuals i reproductius de les dones. Que no acceptarem cap
retallada en els nostres drets. Cap passa enrere en una llei que en cap cas obliga a avortar a nin-
gú que no ho desitgi.

Dret a decidir. Dret al propi cos.

Per unes relacions lliures, igualitàries i no violentes.

Avortament lliure i gratuït.

Mitjans anticonceptius a l’abast de tothom i  una bona educació sexual i afectiva, la millor eina per
a prevenir embarassos no desitjats.

–

Campanya pel Dret a l’Avortament


