
Acta Comissió 8 de Març 2016

El 28-01-2016, es fa la segona reunió de preparació del  8 de març.

Assistència:  Gatamaula,  Xarxa Feminista,  Ca la Dona,  Feministes per la
Independència,  Percudones,  Plataforma  contra  la  violència  de  gènere,
Aprosex, Genera, Secretaria de la dona de CC.OO, Feminismes-Entrepobles,
dones  d’EUiA,  Esquerra  Independentista,  Coodinadora  Obrera  Sindical
(COS),  ERC,  Arran,  SEPC,  Assemblea  Nacional  Catalana  (ANC),  Dones
Juristes, Marxa Mundial de Dones.

Debat: S’està d’acord en incorporar al manifest temes que ja es van tractar
en l’anterior reunió: sexisme; dret al propi cos; pacifisme i antimilitarisme;
treballadores  domèstiques;  treballadores  sexuals,  lesbianes,  transsexuals,
refugiades; les minories, les invisibilizades, les minoritzades; els col·lectius
perifèrics, les fronteres invisibles, les que no responem als estàndards són
les discriminades, quan més diferent del que se suposa “normal” (home,
blanc,  burgès)  més  discriminació  (gènere,  racial,  classe);  des  de  la
perspectiva dels drets: dret a ser autònomes, a decidir sobre la nostra vida,
el nostre cos.

Es parla d’introduir al manifest altres temes com: dona treballadora, bretxa
salarial,  precarització  laboral,  pobresa  i  jubilació;  la  pressió  estètica,
l’educació...

Reivindicar que venim de les diversitats però amb causes comunes contra el
patriarcat, el masclisme i el capitalisme.

Proposta de  lema:  com a  resultat  de  la  discussió  anterior  es  pren  la
decisió d’incorporar al lema la paraula: capital. 

El lema definitiu és: “Totes en la diversitat juntes contra el patriarcat i
el capital”

Manifest:  per  poder  redactar  el  manifest  cada col·lectiu  ha d’escollir  el
tema o temes que tractarà i fer una proposta de paràgraf (4 línies)Portar-ho
a la reunió següent.

Manifestació: Ca la Dona pren el compromís de gestionar la comunicació a
l’ajuntament d’ocupació de la via pública, demanar la tarima de la Pl. Sant
Jaume, i si s’escau l’ equip de so. Cada associació hauria de veure també la
possibilitat d’aportar equip de so. Queda pendent fer una consulta sobre els
impactes de la nova “llei mordaça” en relació a qui comunica l’ocupació de
la via pública i la manifestació.

Recorregut: pensar el recorregut per la propera reunió, ja que el dia de la
manifestació és dimarts i no es preveu tanta gent com en cap de setmana. 

Lemes i consignes: recollir els lemes en un document i després fer còpies.

Pancarta: resta pendent les persones encarregades de fer-la.



Festa: es farà una festa a Can Batlló en principi prevista pel 12-03-16.

Cartell: fer un cartell difonent la manifestació. Resta pendent les persones
encarregades de fer-ho.

Altres informacions i convocatòries

Dia 7 de març:

 Acte Paranimf de la UB. A les 19h. Celebració 40 anys ocupació
del espai i  presentació de les Jornades Radicalment-Feministes
que es faran el 3-4-5 juny a Barcelona.

 Manifestació nocturna  “Se va a armar la gorda”

**Percudones,  assagen  durant  el  mes  de  febrer,  per  si  alguna  s'hi  vol
apuntar. On assagen???

PROPERA REUNIÓ: Dijous 11 de febrer a les 19h a Ca la Dona.


